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Сремски Карловци 

 

 На основу члана 38. Закона о удружењима („Службени гласник Републике Србије“ 

број 51/2009 и 99/2011) и члана 12. Правилника о критеријумима и поступку доделе 

средстава или недосајућег дела средстава из буџета општине Сремски Карловци 

организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од јавног 

интереса  („Службени лист општине Сремски Карловци“ број: 2/2017 )  и члана 7. Одлуке 

о буџету општине Сремски Карловци за 2018. Годину(„Службени лист општине Сремски 

Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 39/2016) Општинско веће 

општине Сремски Карловци на седници одржаној дана 22.марта 2018.године , доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О додели средстава или недостајућег дела средстава из буџета општине Сремски 

Карловци организацијама и удружењима грађана за програме и пројекте у 2018. години 

 

I 

 

  

На основу расписаног Јавног конкурса за доделу средстава или недостајућег дела 

средстава из буџета општине Сремски Карловци организацијама и удружењима грађана за 

програме и пројекте за 2018. годину додељују се средства у износу од  1.068.750,00 динара 

следећим подносиоцима програма и пројеката: 

 

 

 

ПРОЈЕКТИ / ПРОГРАМИ 

Назив удружења/субјекта   Назив пројекта 

Висина 

износа 

одобрених 

средстава 

Удружење дистрофичара Јужно-

бачког округа, Нови Сад 
„Будућност је ту“ 40.000,00 

ОКУД „Бранково коло“ Сремски 

Карловци 
„ Увек и свугде са вама““ 95.000,00 

Међуопштинско удружење 

цивилних инвалида рата, Нови 

Сад 

Обилазак непокретних и слабо 

покретних чланова 
50.000,00 

Клуб пензионера „Братство и 

јединство“, Сремски Карловци 
„Треће доба“ 160.000,00 



 Креативни клуб „Едуко“ Сремски 

Карловци 

Зимски образовни камп Сремски 

Карловци 2018 у сусрет Божићу 
50.000,00 

Удружење агитација и операција, 

Сремски Карловци 
„Едукација посао без граница“ 120.000,00 

Удружење „Центар за афирмацију 

слободне мисли“, Сремски 

Карловци 

„Регионална летња школа критичког 

мишљења“ 
70.000,00 

Ликовно удружење „Карловачка 

цртачка школа“ Сремски 

Карловци 

„Ромима на дар“ 100.000,00 

Удружење културни центар 

„Карловачка уметничка 

радионица“, Сремски Карловци 

„Генерал Ђорђе Стратимировић у рату 

и револуцији 1848-1849“ 
120.000,00 

Удружење културни центар 

„Карловачка уметничка 

радионица“, Сремски Карловци 

Часопис за науку, културу и уметност 

„Кровови“ 
90.000,00 

Друштво Филуменист Сремски 

Карловци 

Израда публикације о Сремским 

Карловцима кухињи и традицији 
100.000,00 

Удружење „Еко-Фламе“, Сремски 

Карловци 
„Едукација побеђује“ 90.000,00 

Удружење грађана „СК-АРТ“, 

Сремски Карловци 
Музичка радионица за децу и одрасле 70.000,00 

     

 

II 

 

 

 Пренос додељених средстава извршиће се носиоцима програма/пројекта са 

позиције 135, Развој културе, Одлуке о буџету општине Сремски Карловци за 2018. 

годину („Службени лист Општине Сремски Карловци“ број  40/17 ). 

 

 

III 

 

 Средства ће изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком 

прилива средстава у буџету општине Сремски Карловци за 2018. 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,c.p. 

 

 


