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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

Број: 644-2/2016-II 

01. март 2016. године  

И н ђ и ј а  

 

 

 На основу члана 55. став 1. тачка 12.  Статута Општине Инђија („Службени лист општине 

Инђија“ број 09/13- пречишћен текст),  члана 10. став 1. Одлуке о начину, мерилима и критеријумима 

за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из Буџета општине Инђија 

(„Службени лист општине Инђија“ број 01/12)  и  члана 8. Одлуке о буџету општине Инђија за 2016. 

годину („Службени лист општине Инђија“ број 18/2015), 

 Председник општине Инђија, дана 01. марта 2016. године, доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

о финансирању и суфинансирању програма и пројеката у култури 

 из Буџета општине Инђија у 2016. години  

 

I  

 На основу расписаног Јавног конкурса за финансирање и суфинансирање програма и 

пројеката у области  културе за 2016. годину, додељују се средства у износу од  5.980.000,00 динара 

следећим носиоцима програма и пројеката:  

 

 

ПРОЈЕКТИ 

Назив удружења/субјекта у култури Назив пројекта 

Висина 

износа 

одобрених 

средстава 

Удружење грађана "Мој Срем" - Крчедин 

IX Међународна ликовна и 

песничка колонија  

Крчедин 2016. 

 

 

250.000,00 

Књижевни клуб „Мирослав Мика Антић“ - 

Инђија 

27. Међународна 

манифестација „Гарави сокак“ 
 

100.000,00 

Завичајно друштво „Стара Бешка“ - Бешка 

V Дани војвођанско-баварске 

културе „Бешка фест 2016“ 

 

200.000,00 

Удружење српско-украјинског пријатељства  

Инђија 

Штампање књиге „Историја 

Украјинаца у Срему“ 

 

100.000,00 

„Завичајно друштво Ђорђе Војновић“  

Инђија 

IX Инђијски културни 

канделабар  

 

80.000,00 

Удружење ликовних уметника - Инђија Мала школа цртања 

 

100.000,00 

Друштво за неговање културних и духовних 

вредности „Етноарт“ - Инђија 

Школа тамбуре  

и рад тамбурашког оркестра 
 

200.000,00 

Удружење „Ромкиње Инђије“- Љуково 

8. Април - Светски дан Рома 

 у Инђији 
 

100.000,00 
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Бешчанско удружење креативних аматера 

(БУКА)  Бешка Гитаријада Бешка 2016 

 

100.000,00 

„Уметничко Удружење АРТФРАКЦИЈА“  

Инђија 

Продукција представе 

„Тероризам“ 

 

150.000,00 

 

ПРОГРАМИ КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА  У  2016.години 

Назив културно - уметничког друштва  

  

Висина износа 

одобрених 

средстава 

Куд „Др Ђорђе Натошевић“ - Нови Сланкамен 

 

400.000,00 

Куд „Иво Лола Рибар“  - Крчедин 

 

400.000,00 

Куд „Младост“ - Чортановци 

 

200.000,00 

Украјинско културно-уметничко друштво „Калина“ - Инђија 

 

250.000,00 

Словачко културно-уметничко друштво „Виногради“   

Сланкаменачки Виногради 

 

150.000,00 

Куд „Чигра“ -  Љуково 

 

250.000,00 

Куд „Соко“ - Инђија  

 

1.200.000,00 

Куд „Петефи Шандор“ - Марадик 

 

200.000,00 

Омладинско културно-уметничко друштво „Инђија“ - Инђија 

 

500.000,00 

Куд „Паја Зарић“ - Нови Карловци 

 

400.000,00 

Куд „Бранко Радичевић“ - Бешка 

 

650.000,00 

 

II  

 Пренос додељених средстава извршиће се носиоцима програма/пројеката са раздела  III 

Председник општине и Општинско веће, Програм број 13 Развој културе, Програмска активност 

0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, позиција 53, економска класификација 481 

Дотације невладиним организацијама – Програми и пројекти у области културе,  Одлуке о буџету 

општине Инђија за 2016. годину („Службени лист Општине Инђија“, број 18/2015). 

 

III  

 Средства ће се изабраним подносиоцима пријаве исплаћивати у складу са динамиком прилива 

средстава у буџет општине Инђија за 2016. годину.  

 

IV  

 Са изабраним подносиоцима пријаве закључиће се уговори о финансирању и суфинансирању 

програма или пројекта у области културе којима ће се регулисати међусобна права и обавезе 

уговорних страна.  

 

 



3 
 

V  

 Изабрани подносиоци пријава дужни су да у року од 15 дана по завршетку пројекта, а 

најкасније до 15. јануара 2017. године, поднесу Извештај о реализацији пројекта у области културе и 

доставе доказе о наменском коришћењу финансијских средстава Председнику општине, и по један 

примерак Одељењу за привреду и финансије и Одељењу за друштвене делатности.  

 Извештај се подноси на Обрасцу бр. 2 који се уручује носиоцима програма или пројекта 

приликом потписивања уговора.  

VI 

Ово решење је коначно. 

 

VII 

Решење се објављује на званичној интернет страници Општине Инђија и у „Службеном листу 

општине Инђија“. 

 

 

 Решење доставити:  

 1. Одељењу за привреду и финансије 

 2. Одељењу за друштвене делатности                Председник,  

 3. Архиви          Петар Филиповић,  с.р. 

          

  

 


