
На основу члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Рума
(„Службени лист општина Срема“, број 35/2009, 12/17 и 9/20) и члана13. Правилника о
начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Румезапројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума, број: 06-107-20/2020-1
од 11.12.2020. године, на седници одржаној 24.02.2023. године, Општинско веће општине
Рума је донело

ОДЛУКА
о додели средстава из буџета за пројекте из

области културекоји су од значаја за Општину Румау 2023. години

1

ДОДЕЉУЈУ СЕ средства из буџета Општине Рума за пројекте из области
културе, који су од значаја за Општину Рума у 2023. години, према табели, следећим
субјектима:

РБ Назив Износ
1 КУД" Десанка Максимовић" Хртковци 600,000.00

|
Ђурић Петровци + ш ија Бјелић ДООДушан Ђурић Доњи Петровци тампарија Бј Д

50,000.00
Рума

2
Хрватско културно просветно друштво „Матија Губец", Рума 1,000,000.00

3
Бојан Пауновић, Рума, Главна 139 100,000.00

4
Књижевна заједница" Фрушка гора", Рума 70,000.00

5
|

3.Р. " ТИПО-ГРАФ" (Зоран Урбан) 100,000.00
6

Удружење "Никола и Марица Цвејић", Рума 600,000.00
7

|

Удружење музичких стваралаца "Акорд", Рума 50,000.00
8

Удружење "Филео", Рума 0.00
9

10 Књижевна омладина Рума 70,000.00

Удружење ликовних стваралаца Рума 200,000.00
м

Удружење ликовних стваралаца Рума 0.00
12
|

Књижевна омладина Општине Рума 0.00
13

КУД "Бисер Путинци", Путинци 700,000.00
14

АКУД" Добринци", Добринци 380,000.00
15| "Српско певачко друштво у Руми", Рума 600,000.00
16



а
КУД "Стеван Петровић Бриле", Стејановци 700,000.00

=
"Ворки тим", Рума 500,000.00

=
Стојан Продановић " Пакрачки декрет"+ штампарија, Рума 70,000.00

Ри
КУД "Жарковац", Жарковац 700,000.00

21 Сава Смољановић- емисија „Завичај", Рума 70,000.00
Градско позориште "Рума", Рума 800,000.00

22
Градски тамбурашкиоркестар „Бранко Радичевић", Рума 1,200,000.00

23
Фондација туристички кластер Срем, Рума 0.00

24
КУД "Вогањ", Вогањ 550,000.00

25
Омладински савет Рума 0.00

26
Епархија Сремска "Храм силаска Светог ДуханаАпостоле"РУМАНН У бурна нАр 300,000.00

Рума
27

Ансамбл народних игара и песама "Бранко Радичевић",Ума Е | 8 1,500,000.00
Рума

28
Бојана Пујић 130,000.00

29

30 Удружење "Арс футура", Рума 360,000.00

Музичко удружење МУЗИКОН Београд, Земун 0.00
31

Вокално-инструментални етно ансамбл "ВРЕЛО", Рума 250,000.00
32

Завичајно друштво Рума , Рума 70,000.00
33

Културно уметничко друштво " Крајишник", Рума 70,000.00
34

УкпЕО 11.790.000,00

пП

"дотације невладиниморганизацијама".

ш

морају бити реализовани најкасније до 31.12.2023. године.

вези са циљевима реализације одобрепо пројекта.

Средства за ову намену, у укупном износу од 11.790.000.00. динара, обезбеђена су у
буџету Општине Рума за 2023. годину, позиција 158, економска класификација 481

Пројекти за које су овом Одлуком обезбеђена средства у буџету Општине Рума,

Пројекти морају се реализовати у складу са наменом наведеном у захтеву.
.

Трошкови одобреног пројекта морају бити оправдани, стварни и у непосредној



ТУ

Подносиоци одобрених пројеката, подносе захтев за пренос средстава на
прописаном обрасцу.

Образац за пренос средстава, са свом потребном документацијом, подноси се
Одељењу за Аруштвене делатности Општинске управе Рума.

Пренос средстава кориснику врши (Одељење за финансије, привреду и
пољопривреду Општинске управе Рума.

у
Наменско коришћење средстава контролишу Одељење за друштвене делатности и

Одељење за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума, на
основу извештаја који корисници подносе Одељењу за друштвене делатности након
завршетка реализације пројекта, а најкасније до краја текуће године, или на захтев даваоца
средстава.

Уколико корисник средстава, у уговореном року, не поднесе извештај о реализацији
пројекта, или се на основу достављеног извештаја и увида у пратећу документацију утврди
да пројекат није реализован у складу са одредбама уговора, корисник средстава обавезан је
да врати примљена средства.

Општина може обуставити даље финансирање пројеката, односно једнострано
раскинути уговор о реализовању пројеката, ако подносилац одобреног пројекта не достави
извештај у року предвиђеном уговором.

Неутрошена или ненаменски утрошена средства морају бити враћена у буџет
Општине Рума до31. децембра текуће године.

У1

По правноснажности ове Одлуке, Председник општине ће са подносиоцима
одобрених пројеката закључити уговор о додели средстава.

УЦ

Подносиоци захтева имају право жалбе на одлуку о утврђивању одобрених
пројеката, у року од 15 дана од дана објављивања одлуке. Жалба се подноси Комисији, а

по жалби решава Општинско веће општине Рума.

УШ

Ову Одлуку објавити на огласној таблии званичној интернет страници.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РУМА

Број:06-21-8/2023-1
Дана: 24.02.2023. године
Рума ПРЕДСЕДНИЦА

Александра Ћирић

БА 76


