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                        На основу члана 44. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 

РС“, бр 129/07 и 83/014), 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), у складу са Одлуком о буџетуопштине Пожега 

(„Службени лист општине Пожега“, бр. 16/19) и Одлуком избору пројеката у култури у 

2020.години из области уметничка игра-класичан балет, народна игра, савремена игра 

(стваралаштво,продукција и интерпретација),  01 број 112-11-2/20 од12.03.2020.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  уметничка игра-класичан балет, народна игра, савремена игра 

(стваралаштво, продукција и интерпретација) 

 

 

1. У областиуметничка игра-класичан балет, народна игра, савремена игра 

(стваралаштво,продукција и интерпретација),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 пројекти: 

 

1. Пројекат,,Међународни сабор народног стваралаштва” подносилац 

пројекта Радња за извођачку уметност Разиграно коло Пожега, у износу 

од 200.000,00 динара 

 

2. Пројекат Популаризација и промоција очувања материјалног и 

нематеријалног културног наслеђа код деце и омладине 2020, подносилац 

пројекта КУД "Књаз Милош", Пожега, у износу од 100.000,00 динара 

 

3. Пројекат Фестивали деца 2020, подносилац пројекта Удружење шпанске 

културе и плеса,  Пожега, у износу од 80.000,00 динара 

 

2.Са корисницима средстава из тачке 1. Решења председник општине Пожега 

закључиће уговоре којима се уређују међусобна права и обавезе. 

3.Oво 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 је 

пристигло 3 пријаве из области уметничка игра-класичан балет, народна игра, 

савремена игра (стваралаштво,продукција и интерпретација). 

 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), Председник општине Пожега је решењем, 01 број 020-

115/20 од 03.03.2020. године образовао Комисију за избор пројеката у култури у 

области  уметничка игра-класичан балет, народна игра, савремена игра 

(стваралаштво,продукција и интерпретација)у 2020. години.    

 Комисија је на седници одржаној дана 12.03.2020. године проверила 

правовременост, комплетираност пристиглих пријава–предлога увидом у приспелу 

документацију, извршила оцену и избор пројеката у култури из областиуметничка игра-

класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво,продукција и 

интерпретација), 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", број 105/16 и 112/17), и Јавним конкурсом за финансирање и 

суфинансирање пројеката у култури из буџета општине Пожега у 2020. години и донела 

Одлуку 01 број 112-11-2/20 од 12.03.2020.године, о избору пројеката у култури из 

области уметничка игра-класичан балет, народна игра, савремена игра  

(стваралаштво,продукција и интерпретација), који ће се суфинансирати из буџета 

општине Пожега у 2020. години: 

 

1. Пројекат,,Међународни сабор народног стваралаштва”подносилац 

пројекта Радња за извођачку уметностРазиграно коло Пожега, у износуод 

200.000,00 динара 

 

Комисија је констатовала да је документација подносиоца пријаве потпуна и 

поднета 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 избор пројеката у 

култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Пожега у 2020. 

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



Постоји усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и 

приоритетима конкурса (предложени пројекат у највећој мери задовољава овај 

критеријум).Изражен је квалитет и садржајна иновативност пројекта (предложени 

пројекат у највећој мери задовољава овај критеријум). Изражени су капацитети 

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

неопходни ресурси (предложени пројекат у највећој  мери задовољава овај 

критеријум).Финансијски план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта,   

економичан је  и укључено је више извора финансирања (предложени пројекат у 

највећој мери задовољава овај критеријум). Изражен је степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице (предложени пројекат у већој мери задовољава 

овај критеријум). 

 Радња за извођачку уметност Рaзиграно коло Пожега, промовише фолклорну 

игру у међународним оквирима, организује радионице за учење традиционалних игара 

и песама, бави се изложбама народних костима и рукотворина. 

Комисија је става да се за Пројекат ,,Међународни сабор народног 

стваралаштва” корисник средстава Радња за извођачку уметност Рaзиграно коло 

Пожега,Пожега,доделе средства у износу од 200.000,00 динара. 

 

 2. Пројекат Популаризација и промоција очувања материјалног и 

нематеријалног културног наслеђа код деце и омладине 2020, подносилац 

пројекта КУД "Књаз Милош", Пожега, у износу од 100.000,00 динара 

 

 Комисија је констатовала да је документација подносиоца пријаве потпуна и 

поднета 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 избор пројеката у 

култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Пожега у 2020. 

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

Постоји усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и 

приоритетима конкурса (предложени пројекат у већој мери задовољава овај 

критеријум).Изражен је квалитет и садржајна иновативност пројекта (предложени 

пројекат у највећој мери задовољава овај критеријум). Изражени су капацитети 

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

неопходни ресурси  (предложени пројекат задовољава овај критеријум).Финансијски 

план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта,   економичан је  и укључено 

је више извора финансирања (предложени пројекат у већој мери задовољава овај 

критеријум). Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота 

заједнице (предложени пројекат у већој мери задовољава овај критеријум). 

               КУД "Књаз Милош", Пожега негује српско наслеђе учењем фолклорне игре из 

свих крајева наше земље, а учешћем на радионицама у склопу етно кампа деца уче о 

народној ношњи, песми, обичајима и старим занатима. 

Комисија је става да се за Пројекат  Популаризација и промоција очувања 

материјалног и нематеријалног културног наслеђа код деце и омладине 2020 ,  корисник 

средстава КУД "Књаз Милош", Пожега доделе средства у износу од 100.000,00 динара. 

 

 

 




