ПРЕДЛОГ
На основу члана 12. Закона о младима („Сл. гласник РС“ 50/2011), члана 32. став 1. тачка 4. Закона о
локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/14- др. закон и 101/16 - др. закон), члана 41. став
1. тачка 5. а у вези члана 15. став 1. тачка 41. Статута oпштине Димитровград (“Сл. лист града Ниша“,
бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и “Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18) и члана 7.
Одлуке о формирању буџетског фонда за младе општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“ бр.
5/15), Скупштина oпштине Димитровград, на седници одржаној __________. године донела је
ПРОГРАМ
ПОДРШКЕ МЛАДИМА У ОПШТИНИ ДИМИТРОВГРАД У 2018. ГОДИНИ
I ПРЕДМЕТ
Одлуком о буџету општине Димитровград за 2018. годину у оквиру раздела 5, програм 14 – Развој
спорта и омладине, програмска активност 1301-0005 – Спровођење омладинске политике, економска
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама, опредељена су средства у износу од
500.000,00 динара намењена за реализацију политике подршке младима у општини Димитровград у
2018. години
Програмом се утврђују циљеви, намена средстава, начин реализације и праћење реализације
Програма.
Програм спроводи Одељење за привреду и финансије, Канцеларија за локани економски развој.
II ЦИЉЕВИ
Циљ програма јесте подршка образовању, јачање ученичких парламената и културних активности код
младих у Општини Димитровград. Програм се остварује кроз финансирање пројеката у наведеним
областима.
III НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена подршци образовним и културним активностима које су од значаја за локалну
самоуправу.
За спровођење овог Програма опредељују се средства у висини од 350.000,00 динара. Право на
финансијску подршку остварује формална организација за активност из области образовања или
културе која је од значаја за локалну самоуправу.
Средства се додељују на основу Јавног конкурса који расписује Председник општине Димитровград.
По поднетим пријавама одлучује Општинско веће општине Димитровград на предлог Комисије коју
именује Општинско веће општине Димитровград.
IV
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу општине Димитровград.
Образложење:
Правни основ постоји у оквиру Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр. 129/07, 83/14- др.
закон и 101/16 - др. закон) у члану 32. став 1. тачка 4. где се наводи да се даје овлашћење Скупштини
општине да доноси програм развоја Општине и појединих делатности.
Статут општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16 и
“Сл. лист општине Димитровград”, бр. 7/18) такође у члану 41. став 1. тачка 5. прописује да Скупштина
општине доноси Програм развоја Општине и појединих делатности, док у члану 15. став 1. тачка 41.
Општина преко Скупштине општине уређује и ствара услове за бригу о младима, доноси и реализује
стратегију и акциони план политике за младе и ствара услове за омладинско организовање.

Средства за реализацију Програма обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе и из других
извора у складу са чланoм 12. став 1. Закона о младима („Сл. гласник РС“, 50/2011).
Подршком Буџетског фонда за младе, општина Димитровград укључује младе у процес доношења
одлука, јача капацитете младих и улаже у даљи развој наше заједнице.
Буџетски фонд за младе Општине Димитровград је не само финансијска подршка омладинској
политици већ механизам за институционално и одрживо решавања најзначајнијих проблема код младих
у општини Димитровград.

Број: __________________
У Димитровграду,______________. године.
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