
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
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Сремски Карловци 
 
 На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број 
72/2009 13/2016 и 30/2016-испр.) и члана 7. Правилника о критеријумима за расподелу 
средстава за манифестације, пројекте и програме од интереса за општину Сремски 
Карловци у области културе за 2017. годину и („Службени лист општине Сремски 
Карловци“ број: 2/2017 )  и члана 8. Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за 2017. 
Годину(„Службени лист општине Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски 
Карловци“ број 39/2016) Општинско веће општине Сремски Карловци на седници 
одржаној дана 21.марта 2017.године , доноси 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
o расподели средстава за манифестације, пројекте и програме од интереса за општину 

Сремски Карловци у области културе за 2017. годину 
 

I 
 
 На основу расписаног Јавног конкурса за манифестације, пројекте и програме од 
интереса за општину Сремски Карловци у области културе за 2017. годину додељују се 
средства у износу од  1.500.000,00 динара следећим подносиоцима програма и пројеката: 
 
 
 

ПРОЈЕКТИ / ПРОГРАМИ 

Назив удружења/субјекта у 
култури 

Назив пројекта 

Висина 
износа 

одобрених 
средстава 

Фондација „Завичајна кућа“ 
Издавање и објављивање књиге 
„Хронике Сремских Карловаца“ 

110.000,00 

Фондација „Завичајна кућа“ 
Културна манифестација „Фестивал 

куглофа“ 
170.000,00 

Друштво новинара Војводине 
„Змај“ 

Научно – стручни скуп Снимање 
филма „Почеци српске штампе“ 

100.000,00 

Центар за афирмацију слободне 
мисли 

III међународни интердисциплинарни 
студентски скуп „Карловачки дани 

слободне мисли“ 
170.000,00 

Регионални центар Сремски 
Карловци 

Регионално републичко такмичење и 
смотра радова 

100.000,00 



Карловачка уметничка радионица 
„Страни путници и путописци о 
Сремским Карловцима од краја XV 
века до 40-их година ХХ века 

150.000,00 

Карловачка уметничка радионица „Анегдоте Сремских Карловаца“ 90.000,00 
Карловачка уметничка радионица „Подунавска ликовна колонија“ 140.000,00 
Центар за афирмацију слободне 

мисли  
Мала школа медија“Херменеутичка 

(де)конструкција“ 
150.000,00 

„Бранково коло“ Нови Сад 
„Пролећни Бранкови дани – 193. 
Рођендан Бранка Радичевића“ 

50.000,00 

„Бранково коло“ Нови Сад „46. Бранково коло“ 170.000,00 
Друштво за неговање традиција и 
развој Сремских Карловаца 

Летња школа црквеног појања 
„Корнелију у част“ 

100.000,00 

     
 

II 
 
 
 Пренос додељених средстава извршиће се носиоцима програма/пројекта са 
програма 13, Развој културе, Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за 2017. годину 
(„Службени лист Општине Сремски Карловци“ број  39/16 ). 
 
 

III 
 
 Средства ће изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком 
прилива средстава у буџету општине Сремски Карловци за 2017. Годину. 
 
 

IV 
 
 Са изабраним подносиоцима пријаве закључиће се уговори о додели средстава или 
недостајућег дела средстава програма или пројеката од јавног интереса за општину 
Сремски Карловци којима ће се регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 
 

V 
 
 Изабрани подносиоци пријава дужни су да у року од 20 дана по истеку рока за 
реализовање програма, пројекта, доставе извештај о реализацији програма/пројекта и 
доставе доказ о наменском коришћењу финансијских средстава Општинском већу. 
 
 

VI 
 
 Ово решење је коначно. 
 



 
VII 

 
 Решење се објављује на званичној интернет страници општине Сремски Карловци         
и на огласној табли Општинске управе општине Сремски Карловци. 
 
 
Решење доставити: 

1. Одељењу за буџет и финансије  
2. Одељењу за друштвене делатности                             Председник 
3. Архиви                                                                        Ненад Миленковић, с.р. 

 
 


