На основу члана 43. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“ број
54/2009), члана 77. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“ број 79/2009), и члана 5.
Одлуке о буџету општине Житиште за 2017. годину („Службени лист општине Житиште“ број 36/2015)
и члана 5. Одлуке о буџету општине Житиште за 2016. годину („Службени лист општине Житиште“
број 44/2016), Јавног позива за расподелу средстава за финансирање програма/пројеката културноуметничих друштава и аматерских драмских секција за 2017. годину расписаног дана 21.08.2017.
године, Комисија за сарадњу са удружењима грађана, у складу са Правилником о начину финансирањa
пројеката удружења грађана из буџета општине Житиште („Службени лист општине Житиште“ број
42/2016) доноси:

РАНГ ЛИСТУ
Комисија за сарадњу са удружењима грађана доноси Ранг листу предложених програма/пројеката
за финансирање на основу расписаног Јавног позива за расподелу средстава за финансирање
програма/пројеката културно-уметничких друштава и аматерских драмских секција за 2017. годину и то:
Р.бр.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.

Назив удружења
Удружење „Клуб књиге
Бранко Радичевић“
Житиште
Културно-уметничко
друштво „Петефи
Шандор“ Торда
Културно-уметнничко
друштво „2.Октобар“
Житиште
Културно-уметничко
друштво „Деак Ференц“
Нови Итебеј
Културно-уметничко
друштво „Илија
Прерадовић“ Банатско
Карађорђево
Културно-уметничко
друштво „Доситеј
Обрадовић“ Међа
Културно-уметничко
друштво „Банатски
Двор“ Банатски Двор
Асоцијација за развој
мађарског образовања и
културе у Банатском
Двору „Сич Имре“
Банатски Двор
Удружење грађана
„Карађорђевачка прела“
Банатско Карађорђево
Аматерско позориште
„Јовица Јелић“ Банатско
Карађорђево
Културно-уметничко

Назив програма/пројекта

Предложени износ

Речи културе

55.000,00

Сарадња са другим друштвима

100.000,00

Приближимо традицију деци

140.000,00

Пројектор, платно и сталак

60.000,00

Редован рад и активности КУД-а

115.000,00

Очување фолклора заједнице

90.000,00

Дани села у Банатском Двору

60.000,00

Велика смотра рецитатора
Војводине „Сич Имре“

40.000,00

20. Карађорђевачка прела

120.000,00

Репертоарско аматерско позориште

125.000,00

Народна ношња Баната за децу до

130.000,00

друштво „Зора“ Српски
Итебеј

10 година

12.

Мађарско културноуметничко друштво
„Сечењи Иштван“ Хетин

Редован рад, програми и пројекти у
области заштите културе, који
доносе очувању, унапређењу,
развоју и презентацији културног
наслеђа у општини Житиште

13.

Друштво за неговање
народних обичаја и
традиција „Бузавираг“
Нови Итебеј

Материјал за народну ношњу и
шивење народне ношње

90.000,00

75.000,00

Листа пријава која нису испуниле услове конкурса:
Р.бр.

Назив удружења

1.

Удружење „Деца Торка“

Назив програма/пројекта

Образложење
Удружење је по претходном
конкурсу Општине Житиште
добило средства као партнер на
пројету „Тајне бакине кухиње
Учешће позоришне трупе удружења IV“ које су реализовале са УЖ
„Деца Торка“ на 46-тим данима
„Банаћанке“ Торак. Исказани
позоришта Румуна Војводине
трошкови у буџету пријаве нису
у скалду са критеријумима које
удружење треба да испуни
(хонорари исказани у висини од
70% укупног буџета).

Учесници конкурса имају право приговора на листу у року од 3 (три) дана од дана њеног
објављивања.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖИТИШТЕ
КОМИСИЈА ЗА САРАДЊУ СА УДРУЖЊИМА
Број: II-401-86/2017
Дана: 28.09.2017.
ЖИТИШТЕ
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Дејан Мелар
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