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  На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр 129/07 

и 83/14), члана 76. Закона о култури ("Службени гласник Републике Србије", број 

72/09, 13/16, 30/16- испр. и 6/20), члана 55. Статута општине Пожега (,,Сл. лист 

општине Пожега“, бр. 1/19) и ОдлукеКомисије о избору пројеката у култури у 

2020.години из области књижевност (стваралаштво,преводилаштво), 01 број 112-12-

1/20од12.03.2020.године, по расписаном Јавном конкурсу за финансирање и 

суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2020. години 01 број 

020-56/20 од 24.01.2020.године, председник општине Пожега,дана 16.03.2020.године, 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о додели средстава за суфинансирање пројеката у култури у 2020. години 

из области  књижевност (стваралаштво,преводилаштво)  

 

 

1. У области књижевност (стваралаштво,преводилаштво), по расписаном Јавном 

конкурсу од  24.01.2020.године за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  

из буџета општине Пожега у 2020.години, суфинансираће се следећи пројекат: 

           1) Пројекат,,Поезија, изабране и друге песме”, издавање књиге-збирке песама 

аутора Милоша Бркића, корисник средстава Књижара Жиравац Пожега,у износу од 

110.000,00 динара. 

 

       2. У области књижевност (стваралаштво, преводилаштво), по расписаном Јавном 

конкурсу од  24.01.2020.године за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  

из буџета општине Пожега у 2020.години, није одобрен следећи пројекат: 

1) Пројекат  ,,Речи су наша дела”, подносилац пријаве Гимназија ,,Свети Сава”, Пожега 

3.Са корисником средстава из тачке 1. решења, председник општине Пожега закључиће 

уговор којим  се уређују међусобна права и обавезе. 

4.Ово решење се објављује на званичној интернет страни општине Пожега. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

На основу члана 76.  Закона о култури (,,Службени. Гласник РСˮ, бр. 72/09, 13/16 

и 30/16-исправка), члана 5. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 

пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, 



аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (,,Службени гласник РС”, 

бр. 105/16 и  112/17), члана   55.  Статута општине Пожега („Службени лист општине 

Пожега“, бр. 1/19) и Одлуке о буџету општине Пожега („Службени лист општине 

Пожега“, бр. 16/19), председник општине Пожега расписао је Јавни конкурс за 

финансирање и суфинансирање пројеката у култури  из буџета општине Пожега у 2020. 

години, 01 број 020-56/20 од 24.01.2020. године, који је објављен 24.01.2020. године 

названичној интернет страни општине Пожега www.pozega.org.rs и  у штампаном 

медију ,,Вести”. 

 Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивањана званичној интернет 

страни општине Пожегаи у штампаном медију,,Вести”. На Јавни конкурс су пристигле 

две пријаве из области књижевност(стваралаштво,преводилаштво). 

 Сагласно члану 7. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката 

у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник Републике 

Србије“, брoj, 105/16 и 112/17), да орган који расписује конкурс образује комисије 

сходно специфичностима и потребама сваке културне области, Председник општине 

Пожега је решењем, 01 број 020-111/20 од 03.03.2020. године образовао Комисију за 

избор пројеката у култури у 2020. години из области књижевност 

(стваралаштво,преводилаштво). 

 

 Комисија је на седници одржаној дана 12.03.2020. године проверила  

правовременост, комплетираност пристиглих пријава–предлога пројеката увидом у 

приспелу документацију и констатовала следеће: 

 Пријава подносиоца Гимназија ,,Свети Сава”, Пожега, назив пројекта,,Речи су 

наша дела”, пристигла је као неблаговремена, тј. предата је на писарницу Општинске 

управе општине Пожега ван рока предвиђеног Јавним конкурсом. У складу са условима 

Јавног конкурса, одељак IX, не разматрају се неблаговремене и непотпуне пријаве. Из 

тог разлога, Комисија је одбацила пријаву подносиоца пројектаГимназија ,,Свети Сава” 

Пожега као неблаговремену и није је узела у разматрање. 

 

Комисија је одобрила следећи пројекат у култури из области књижевност 

(стваралаштво, преводилаштво) који ће се суфинансирати из буџета општине Пожега у 

2020. години: 

 1.Пројекат ,,Поезија, изабране и друге песме”, издавање књиге-збирке песама 

аутора Милоша Бркића, подносилац пројекта Књижара Жиравац, Пожега, у износу од 

110.000,00 динара. 

 Комисија је констатовала да је документација подносиоца пријаве потпуна и 

предата у року предвиђеним Јавним конкурсом. 

 Комисија је сагласна да је пројекат одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката, а у складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора 

пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, 

аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени гласник 

Републике Србије“, брoj, 105/16 и 112/17) и Јавним конкурсом за финансирање и 

суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2020. години 01 број 

020-56/20 од 24.01.2020.године. 

Комисија сматра да збирка песама има углед у културној јавности,  потврђен 

квалитет у погледу садржаја и иновативности пројекта, да постоји усклађеност пројекта 

са општим интересом у култури и циљевима конкурса. Изражени су капацитети 

потребни за реализацију пројекта и то: стручни, односно уметнички капацитети и   




