Устанпва за културу Дпм културе Србпбран
Цара Лазара 6, 21480 Србпбран
Брпј: 201/2016
Дана: 19.10.2016.

На пснпву шлана 10. и 11. Правилника п нашину, мерилима и критеријумима за избпр
прпграма/прпјеката из пбласти културе и уметнпсти кпји се финансирају/суфинансирају из
бучета Устанпве за културу Дпм културе Србпбран, у даљем тексту Правилник, Кпмисија за
дпделу средстава за финансираое/суфинансираое прпјеката из пбласти културе и уметнпсти у
даљем тексту Кпмисија дпнпси следећи:

ОДЛУКА
Расппделе средстава пп спрпведенпм кпнкурсу за финансираое/суфинансираое
прпграма/прпјеката из пбласти културе и уметнпсти кпји се финансирају/суфинансирају из
бучета Устанпве за културу Дпм културе Србпбран за шетврти квартал 2016.гпдине.

1.
У пбласти културе и уметнпсти, у шетвртпм кварталу
финансираће/суфинансираће се следећи прпјекти пднпснп прпграми:

2016.

гпдине

- Клуб за негпваое традиција и пбишаја свих нарпда и нарпднпсти Впјвпдине - „Зимски табпр
старих Слпвена“
30.000,00
- Удружеое „Вредне Башванке“ Надаљ - „Гпдищоа излпжба рушних радпва“

30.000,00

- Градски хпр „Зпра“ Србпбран – „Песма без граница“

50.000,00

- Удружеое жена „Орхидеја“ Србпбран – „Бпжићни кпнцерт“

30.000,00

- КУД „Иваоскп цвеће“ Надаљ – „Финансијска пптраживаоа кпрепграфија, кпрепетитпра и
наставника певаоа за перипд септембар – децембар 2016. гпдине“
50.000,00
- КУД „Стеван Владислав Каћански Бард“ Србпбран – „Ширеое и унапређеое и едукације у
пбласти фплклпрнпг стваралащтва“
50.000,00
- Удружеое „Завирите у салаще“ Турија – „Глума на креативан и забаван нашин“

80.000,00

- Културни центар „Гипн Нандпр“ – Литерарни кпнкурс „Гипн Нандпр“ 2016.

70.000,00

- КУД „Турија“ Турија – Обележаваое 150 гпдина ппстпјаоа ппзприщних стваралащтва у
Турији са прпгрампм и представпм „Блуз псмех“
100.000,00
- Акив жена „Турија“ Турија – ппремаое ткашке радипнице

10.000,00

Образлпжеое
Дана 16.09.2016. гпдине Устанпва за културу Дпм културе Србпбран расписала је Кпнкурс за
финансираое/суфинансираое прпјеката из пбласти културе и уметнпсти за шетврти квартал
2016. гпдине. Кпнкурс је бип птвпрен дп 30.09.2016. гпдине и на оега је пристиглп 17 пријава,
и тп пд следећих субјеката: Мађарскп културнп уметнишкп друщтвп – музика нащих предака и
излпжба рушних радпва у Ади 50.000,00, Клуб за негпваое традиција и пбишаја свих нарпда и
нарпднпсти Впјвпдине – Зимски Табпр Старих Слпвена 75.000,00, Клуб за негпваое традиција
и пбишаја свих нарпда и нарпднпсти Впјвпдине – Дпшек Микулаща 30.000,00, Удружеое
„Вредне Башванке“ Надаљ – Гпдищоа излпжба рушних радпва 50.000,00, Градски хпр „Зпра“ –
Песма без граница 200.000,00, Удружеое жена „Орхидеја“ – Бпжићни кпнцерт 55.000,00,
КУД „Иваоскп цвеће“ Надаљ – Финансијска пптраживаоа кпрепграфа, кпрепетитпра и
наставника певаоа за перипд септембар – децембар 2016. гпдине 144.000,00, КУД „Стеван
Владислав Каћански – Бард“ – Ширеое и унапређеое едукације у пбласти фплклпрнпг
стваралащтва 250.000,00, Удружеое „Завирите у Салаще“ Турија – Глума н креативан и
забаван нашин 110.100,00, Удружеое „Светлпст“ – У сусрет нпвпј гпдини 60.000,00, Клуб
„Нпта и вез“ – Набавка щиваће мащине 37.000,00, Удружеое ликпвних уметника „Арт“
Србпбран – Међунарпдна путујућа излпжба ФпрматМали 30.000,00, Културни центар „Гипн
Нандпр“ – Литерарни кпнкури „ГиОН Нандпр“ 2016 251.242,00, Удружеое љубитеља рушних
радпва Србпбран – Радипница за израду ппклпна и украса за Бпжићне и Нпвпгпдищое
празнике и дпшек Деда Мраза 40.000,00, КУД „Турија“ - Обележаваое 150 гпдина ппстпјаоа
ппзприщнпг стваралащтва у Турији са прпгрампм и представпм „Блуз псмех“ 337.000,00,
Актив жена „Турија“ – Опремаое ткашке радипнице 15.000,00, Центар за развпј руралнпг
идентитета Србпбрана – Деци Србпбрана 415.000,00
На седници пд 18.10.2016. гпдине Кпмисија је увидпм у приспелу дпкументацију утврдила да
све пријаве имају кпмплетну дпкументацију.
Накпн анализе предлпга прпјеката и оихпве пцене, а применпм критеријума из Правилника и
шиоеницу да су дпбитници средстава имали јаснп дефинисане прпграме кпји ће се
реализпвати у шетвртпм кварталу 2016. гпдине. Кпмисија је изврщила избпр прпграма, пднпснп
прпјеката и сашинила предлпг за расппделу средстава. На предлпг за расппделу средстава није
билп жалби.
У складу са наведенпм пдлукпм, кап и распплпживим средствима ппредељеним за те намене у
бучету Устанпве за културу Дпм културе Србпбран у шетвртпм кварталу 2016.гпдине, пдлушенп
је кап у дисппзитиву.

Председник Кпмисије
Ифју Зплтан ср

