
Комисија за доделу средстава – пројекта „Остале културне манифестације општине 

Жабари“ формирана од стране Општинског већа општине Жабари је на основу члана  

7.Правилника о додели средстава – Пројекта „Остале културне манифестације општине 

Жабари“ број 10-17 од 26.01.2017.године и расписаног Јавног позива број 10-22 од 

21.03.2022.године, на седници која је одржана 14.04.2022.године, једногласно донела  

ОДЛУКУ 

Члан 1. 

За организацију културних манифестација културно-уметничким друштвима припадају 

средства у следећем износу: 

1. КУД  “Жабари“ из Жабара за организацију Сабора народног стваралаштва Србије – 

250.000,00 динара. 

2. КУД „Дукат“ из Симићева за организацију Илинданског сабора – 80.000,00 динара, и 

за организацију манифестације СФАС – 220.000,00 динара 

3. КУД „Младост“ из Породина  за организацију манифестације „Играј, певај Србијо“ – 

150.000,00 динара 

4. КУД „Витез“ из Витежева за организацију манифестације „Петровдански сабор“ – 

110.000,00 динара. 

5. КУД „Александровац“ из Александровца за организацију манифестације 

„Пантелејски дани“ – 230.000,00 динара. 

6. КУД „Војислав Илић – Млађи“ из Ореовице за организацију манифестације 

„Ореовачка шетња“ – 100.000,00 динара а за организацију манифестације „Дани 

Војислава Илића Млађег“ – 200.000,00 динара  

7. КУД „Славко Поповић“ из Брзохода за организацију манифестације „Јулски дани 

фолклора“ – 100.000,00 динара  

8. КУД  „Четереже“ из Четережа за организацију манифестације „Србијански вез“ – 

50.000,00 динара 

9. КУД „Влашки До“ из Влашког Дола за организацију манифестације „Троички сабор“ 

– 110.000,00 динара.                           Члан 2. 

Напред наведена средства имају се употребити искључиво наменски и у року од 15 дана од 

дана одржавања манифестације иста се морају оправдати. У супротном, средства се морају 

вратити на рачун Центра за културу „Војислав Илић – Млађи“ Жабари.  

                                                                        Члан 3. 

Са овом Одлуком упознати сва Културно уметничка друштва која су конкурисала на 

јавном позиву                                                Члан 4.  

Одлуку објавити на сајту општине Жабари и огласној табли.  

                                        РЕПУБЛИКА СРБИЈА, Општина Жабари  

Комисија за доделу средстава – пројекта „Остале културне манифестације општине 

Жабари“ 

 

Број: 400-43/2022-01                                                                            Председник комисије 

Датум: 14.04.2022.године                                                                          Милош Јенић с.р. 


