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Б е о г р а д
Булевар краља Александра 77
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ЗВЕЗДАРА
ОПРЕДЕЉЕНИХ ЗА KУЛТУРУ ЗА 2016. ГОДИНУ
Комисија за културу у саставу: Едип Шерифов (председник Комисије), Зоран
Вулетић (члан), Душан Игњатовић (члан), Лазо Шеган (члан), Милош Петровић
(члан) и Весна Петровић Урошевић (члан), на седници одржаној 25.02.2016.
године, разматрала је пријаве пристигле по Јавном позиву за подношење пријава
за доделу средстава из буџета Градске општине Звездара опредељених за
културу за 2016. годину.
Након увида у приспелу конкурсну документацију Комисија је констатовала да су
на конкурс стигле 23 пријаве правних лица, и 5 пријава физичких лица.
Комисија је појединачно размотрила свих 28 пријава и то приложену
документацију која се односи на подносиоце пријава (решење о регистрацији,
статут), а затим и документацију која се односи на програме/пројекте и извршила
валоризацију предложених програма/пројеката. На основу анализе садржаја
предложених активности, области које предложени програм/пројекат покрива,
циљева и очекиваних резултата, структуре и броја корисника, предложеног обима
и структуре буџета, као и процене капацитета и референци подносилаца пројекта,
чланови Комисије су одабрали 8 програма/пројеката правних лица које предлажу
за суфинасирање.
Након обраде и разматрања приспелих пријава, Комисија предлаже Председнику
Градске општине Звездара да, на основу члана 14. Став 1. тачка 15. Статута
Градске општине Звездара («Службени лист града Београда« број 43/08, 43/09,
15/10, 13/13, 36/13 и 41/13-испр. и 40/15), Одлуке о начину и поступку остваривања
права на доделу средстава из буџета Градске општине Звездара опредељених за
културу („Службени лист града Београда бр. 46/2014) и Одлуке о изменама
Одлуке о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета
Градске општине Звездара опредељених за културу („Службени лист града
Београда“ бр. 86/14), донесе следећу

ОДЛУКУ
1. ОДОБРАВАЈУ СЕ СРЕДСТВА из буџета ГО Звездара за 2016. годину
(раздео – 5, глава 5, тачка 1, програм 1201 Развој културе, програмска
активност 1201-0002, подстицај културном и уметничком стваралаштву,
функција – 820 услуга културе, економска класификација – 472- остале
накнаде из буџета) у износу од 1.500.000,00 (милион и петсто хиљада
динара) и то:
Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Назив удружења

Назив пројекта

Пан позориште
Културно уметничко
друштво „Свети Сава“
Body Art Асоцијација Србије
Удружење музичко –
сценских радника „АММ“
Плесни клуб „СПИН“
Пријатељи деце општине
Звездара
Друштво за очување,
ревитализацију и
промовисање старих заната
– ЧУВАРИ ЗАНАТА
Плесни студио Виталритам

Деци Звездаре
Миријевски уметници у
Миријеву
Хајде да се маскирамо!
Музичка радионица
„Амм“
Звездарци плешу
Мозаик културе

Одобрен
износ
(динара)
125.000,00
100.000,00
60.000,00
200.000,00
200.000,00
255.000,00

Прича о старим
разбојима ткања

260.000,00

Матурантска парада

300.000,00

2. НЕ ОДОБРАВАЈУ СЕ СРЕДСТВА ЗА :
Редни
број
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Назив Удружења/Име и презиме
подносиоца
Основна школа „Јелена Ћетковић“
Општински одбор ЗвездараУдружење избеглих, расељених и
досељених лица „Завичај“ Београд
Културно уметничко друштво
„ДУКАТ“
Центар за истраживање дигиталне
културе
Удружење ликовних уметника
Србије
Позориште „Звездара Театар“-

Назив пројекта
Звездара са мог прозора
Завичајно вече
Покрени Звездарско коло
Успон грађанског душтваМода у Београду 1918-1941
Радионица скулптура
Иза кулиса

7.

8.
9.
10.

11.
12.

Установа културе од националног
значаја
Удружење наставника „Доситеј
Обрадовић“
Удружење грађана „Фортуна Рота“
Удружење Мастер Арт Академија
ReArch d.o.o Студио за
пројектовање, истраживање и
рестаурацију
Друштво за анимацију и развој
дечјег драмског стваралаштва
Шеста београдска гимназија

16.

Културно уметничко друштво „Вук
Караџић ИПМ“
Центар Алфа
Асоцијација за афирмацију културе
- АСК
Евгенија Ешкина Ковачевић

17.
18.

Ана Продановић
Софија Главичић

19.

Ненад Поповић

20.

Драгана Рајбловић

13.
14.
15.

Смотра истражививачких
радова „Истраживањем до
знања“
Фортуна арте
Мастер арт конекције
Мапирање културног наслеђа
на територији општине
Звездара
Баш би било фино
Културне везе са младима у
дијаспори
Одржавање аудиција за
пријем нових чланова
Мала школа новинарства
Мала школа уметности за
велике животне одлуке
Представа за децу „Денисове
приповетке“
„Изгубљени“
Престижно виолинско
такмичење
Штампање и објављивање
збирке изабраних лирских
песама
Издавање и промовисање
књиге „Еверест-мој остварени
сан“

На овај Предлог Одлуке, учесници Конкурса имају право приговора у року од 5
дана од објављивања на Огласној табли и интернет презентацији Градске
општине Звездара.

У Београду, 26.2.2015.г.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Едип Шерифов

