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На основу члана 40.Одлуке о буџету града Крушевца за 2021.годину (,,Сл.лист града 

Крушевца'' број 17/20), члана 47. Статута града Крушевца („Сл.лист града 

Крушевца“бр.15/18), и Одлуке Комисије за избор пројеката у култури бр. 78 од 

16.03.2020.године, Градоначелник града Крушевца, дана 19.03.2021. године донео је 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ  ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ЗА 

2021.ГОДИНУ 

 

 

 
I - Утврђују се програми и пројекти у култури који ће се финансирати и 

суфинансирати из буџета града Крушевца у 2021.години у укупном износу од 4.000.000,00 
динара, програм 13-развој културе и информисања, програмска активност 0002–јачање 
културне продукције и уметничког стваралаштва, позиција 132, функција 820, економска 
класификација 481941,  и то по следећим областима: 
 
 

1.  За област: књижевност ( стваралаштво, преводилаштво) 
 
 

1.1. Удружење песника Србије ''Поезија СРБ'' – за реализацију пројекта ,,Часопис 

за поезију - Поезија Срб'', деловодни број IV-03/601, у износу од 50.000 динара.  

Овај Издавачки пројекат који представља песничко стваралаштво, усклађен је са 

општим интересом у култури и доприноси унапређењу, очувању и промоцији поезије и 

књиге. Пројект је усклађен са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен је квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и неопходни 

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

економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта 

на квалитет културног живота.  

1.2. Удружење ,,Српски витез'' Кукљин, Крушевац – за реализацију пројекта 

,,Новци Кнеза Лазара'',  деловодни број IV-03/678, у износу од 110.000 динара.  

Пројекат доприноси очувању прошлости и културног наслеђа. Усклађен је са 

општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 

садржајна иновативност пројекта, као и капацитети потребни за реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички, тако и остали неопходни ресурси). Финансијски план је 

разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

1.3. Удружење историчара Расинског округа, Крушевац – за реализацију пројекта 

,,Квиз – такмичење ,,Шта знам о историји свога града?'', деловодни број IV-03/677, у износу 

од 100.000 динара.  

Пројекат доприноси промовисању знања млађих генерација из области историје свог 

града кроз квизове. Усклађеност пројекта је са општим интересом у култури и циљевима и 
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приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и садржајна иновативност пројекта, као и 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота. 

1.4. Књижевни клуб ''Багдала'' – за реализацију пројекта ,,Штампање часописа 

,,Багдала за децу и младе'', деловодни број IV-03/676, у износу од 100.000 динара. 

  Пројекат доприноси унапређењу, очувању и промоцији културне писане речи, 

поезије и књига. Пројекат обухвата периодичну публикацију за децу и младе са традицијом 

у културној јавности. Усклађен је са општим интересом у култури и циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени 

су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако 

и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота. 

1.5. Књижевни клуб ''Багдала'' –  за реализацију пројекта ,,Штампање часописа за 

књижевност, уметност и културу ,,Багдала'', деловодни број IV-03/677, у износу од 70.000 

динара. 

Пројекат доприноси унапређењу, очувању и промоцији културне писане речи, 

поезије и књига. Усмерен је на штампање периодичне публикације која обухвата књижевну 

и кулурну историју града и намењена свим узрастима са традицијом у културној јавности. 

Пројекат је усклађен са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражен је квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни 

за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и неопходни ресурси). 

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

укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота. 

1.6. Друштво српско-руског пријатељства ,,Православље'' – за реализацију 

пројекта ,,Матеус и Јулка'' – Историјско-биографски роман'', деловодни број IV-03/683, у 

износу од 60.000 динара. 

Пројекат доприноси очувању и промоцији прошлости и културног наслеђа кроз 

историјске догађаје који ће бити обухваћени историјско-биографским романом. 

Усклађеност пројекта је са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен је квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и остали 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота.  

1.7. Завичајно друштво ,,Крушевац'' Крушевац – за реализацију пројекта 

,,Издавање часописа ЧАРАПАНиЈА'', деловодни број IV-03/706, у износу од 40.000 динара. 

Пројекат доприноси унапређењу, очувању и промоцији завичајне књижевности, 

афирмацији завичајних писаца и истакнутих личности, културне писане речи и очувању 

нематеријалне културне баштине наших суграђана. Усклађеност пројекта је са општим 

интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 
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иновативност пројекта, капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен 

са планом активности пројекта и економичан је. Изражен је степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота. 

1.8. Удружење грађана ,,Романи Цикна'' Крушевац – за реализацију пројекта      

,,Књига поезије на српском и ромском, двојезично: Деца света / Čara e lumjaće’’, деловодни 

број IV-03/740, у износу од 20.000 динара. 

Пројекат доприноси унапређењу, заштити и очувању ромске културне писане речи, 

поезије и књига. Пројекат ће се реализовати кроз књигу поезије на српском и ромском 

језику, као и кроз афирмацију ромског језика и ромске културе. 

Усклађеност је пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен је квалитет и садржајна иновативност пројекта, као и капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и неопходни 

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

економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта 

на квалитет културног живота ромске популације. 

1.9. Удружење ,,Перо'' Крушевац – за реaлизацију пројекта ,,Израда зборника 

родољубиве поезије'',деловодни број IV-03/742, у износу од 110.000 динара. 

Пројекат доприноси унапређењу и очувању и промоцији културе и поезије. Пројекат 

је усклађен са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

је квалитет и садржајна иновативност пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски план 

је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више 

извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

1.10. Удружење жена пензионерки ,,Звоник'' Крушевац – за реализацију пројекта 

,,Жене – чувари обичаја Крушевца и околине'', деловодни број IV-03/751, у износу од 40.000 

динара. 

Пројекат доприноси развоју и неговању завичајне књижевности, очувању 

прошлости и културног наслеђа. Пројекат је усклађен са општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и садржајна иновативност 

пројекта, као и капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно 

уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је економичан, разрађен и 

усклађен са планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота.  

 
 

2.  За област: музика (стваралаштво, продукција, интерпретација) 
 
 

2.1. Ансамбл ,,Божури царева града'' – за реализацију пројекта ,,Гостовање 

Ансамбла на Косову и Метохији, учествовање на прослави школске славе Св.Кирила и 

Методоија у Призрену'',  деловодни број IV-03/572, у износу од 60.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији традиционалне игре, песме и мелодије српског 

народа и има одговарајући ниво репрезентативности на међународном нивоу. Пројекат је 

усклађен је са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

је квалитет и садржајна иновативност пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и остали неопходни ресурси). 
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Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и 

укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота. 

2.2. Ромски културни центар Крушевац – за реализацију пројекта ,,Музичко 

наслеђе и традиција Рома у Крушевцу'', деловодни број IV-03/732, у износу од 30.000 

динара. 

Пројекат доприноси заштити и очувању Ромске изворне песме и мелодије. 

Усклађеност пројекта је са општим интересом у култури и циљевима конкурса. 

Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта и укључује 

сопствене изворе финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног 

живота Рома у Крушевцу. 

2.3. Национални развојни форум, Крушевац - за реализацију пројекта ,,Оаза 

фестивал 2021'',  деловодни број IV-03/770, у износу од 150.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији електронске музике и подразумева аспекте 

културног деловања, који су уједно и циљеви конкурса, и то кроз афирмацију уметника, 

богатство културног живота и развој културе и туризма. Пројекат је усклађен са општим 

интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 

садржајна иновативност пројекта, као и капацитети потребни за реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 

усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирањ. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

2.4. Нишки креативни студио из Ниша – за реализацију пројекта ,,Зборник 

композиција за децу ,,Папарацо'', скуп компонованих песама за децу песника из Крушевца 

Момира Драгићевића, деловодни број IV-03/694, у износу од 50.000 динара. 

Пројекат доприноси развоју музичког образовања код деце кроз зборник 

композиција за децу крушевачког песника Момира Драгићевића. Усклађеност је пројекта 

са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је квалитет 

и садржајна иновативност пројекта, као и капацитети потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски план је 

разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 
 

3.   За област: ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура 
 
 

3.1. Удружење ликовних уметника ,,Расиниус'' Крушевац – за реализацију 

пројекта ,,Ликовно стваралаштво'' Расиниус - изложбе, ликовне колоније'', деловодни број 

IV-03/677, у износу од 50.000 динара. 

Пројекат доприноси и подстиче ликовну уметност кроз ликовне колоније. Пројекат 

је усклађен са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

је квалитет и садржајна иновативност пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план 

је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више 

извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 
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3.2. Етно удружење ,,Цар Лазар'' Крушевац – за реализацију пројекта ,,Дечија 

радост – подршка болесној деци'', у износу од 30.000 динара. 

Пројекат је усклађен са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и неопходни 

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

економичан је и не укључује и друге изворе финансирања. Изражен је степен утицаја 

пројекта на квалитет културног живота. 

3.3. Cat Corner-Ана Бербаков, Крушевац – за реализацију пројекта ,,Златни штит 

на камену'', деловодни број IV-03/753 , у износу од 25.000 динара. 

Пројекат подстиче ликовно стваралаштво и развој креативности. Пројекат је 

реализован са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

је квалитет и садржајна иновативност пројекта, као и  капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски план 

је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више 

извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

3.4. Удружење за помоћ и унапређење положаја деце и младих са посебним 

потребама ,,Осмех на длану'' Крушевац – за реализацију пројекта ,,Инклузивна представа 

,,Савршени на само мало другачији начин'', деловодни број IV-03/508 у износу од 15.000 

динара. 

Пројекат подстиче дечије ликовно стваралаштво и развој креативности код деце и 

младих са посебним потребама. Усклађеност пројекта је са општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса, изражен је квалитет и садржајна иновативност 

пројекта. Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно 

уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен 

је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота деце и младих са Дауновим 

синдромом. 

 
 

4.  За област: уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра 
(стваралаштво, продукција и интерпретација) 
 
 

4.1. Удружење грађана за неговање традиције и културе ,,Чарапани'' Крушевац 

– за реализацију пројекта ,,Дечији фестивал фолклора ,,Опа цупа скочи''/ Уметничка игра 

(народна игра), деловодни број IV-03/412 , у износу од  60.000 динара. 

Пројекат популаризује изворно народно стваралаштво код деце и младих. Пројекат 

је усклађен са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

је квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и неопходни ресурси). 

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

укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота деце и младих. 

4.2. Фолклорни ансамбл ,,Лазарица'' Крушевац – за реализацију пројекта ,,На 

крилима душе српске'', деловодни број IV-03/ 476 , у износу од 150.000 динара. 
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Пројекат доприноси очувању и афирмацији културне баштине града Крушевца са 

већим ангажовањем и постицајем деце и омладине у очувању културе и традиције, 

промовисане кроз традиционалне народне игре, песме и мелодије српског народа и 

етничких група у србији. Подршка овом пројекту се заснива на давању доприноса 

унапређењу очувања српских народних обичаја и традиције, промовисању знања и вештина 

млађим генерацијама, показујући изворност културе наших народа из свих области Србије. 

Активности су изражене кроз аматерско културно и уметничко стваралаштво и усмерене су 

ка презентовању града Крушевца. Пројекат је усклађен са општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и садржајна иновативност 

пројекта, као и капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно 

уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 

активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је 

степен утицаја пројекта на квалитет културног живота.  

4.3. Удружење ,,Марко Цара Милановић'' Каоник, за реализацију пројекта 

,,Балканска фолклоријада '', деловодни број IV-03/531, у износу од 50.000 динара. 

Пројекат популаризује изворно народно стваралаштво код деце и младих. Пројекат 

је усклађен са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

је квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за 

реализацију пројекта, како стручни, односно уметнички, тако и неопходни ресурси. 

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

укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота. 

4.4. Културно уметничко друштво ,,14. октобар'' Крушевац –за реализацију  

Програма рада Ансамбла народних игара и песама Културно.уметничког друштва  

,,14.октобар'' за 2021. годину, деловодни број IV-03/73, у износу од 2.250.000,00 динара. 

Подршка овом пројекту се заснива на унапређењу очувања српских народних 

обичаја и традиције, промовисању знања и вештина млађим генерацијама, показујући 

изворност културе наших народа из свих области Србије. Пројекат доприноси развоју и 

унапређењу аматерског културно–уметничког стваралаштва, као и очувању нематеријалног 

културног наслеђа, односно стваралаштва и интерпретације у области народне игре. 

Пројекат доприноси популаризацији традиционалне народне игре, песме и мелодије 

српског народа и етничких група у Србији. Пројекат има одговарајући ниво 

репрезентативности на локалном, регионалном и међународном нивоу. Пројекат је 

усклађен са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

је квалитет и садржајна иновативност пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план 

је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више 

извора финансирања. Изражен је висок степен утицаја пројекта на квалитет културног 

живота.  
 
 

5.   За област: дигитално стваралаштво и мултимедији  
 
 

5.1. Лига за истраживачко новинарство Крушевац – за реализацију пројекта 

,,Крушевац у 365 слика-2021'', деловодни број IV-03/410, у износу од 30.000 динара. 
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Пројекат доприноси афирмацији фотографије као уметности. Усклађеност пројекта 

је са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је 

квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 

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

укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота. 

 
 

6. За област: остала извођења културних програма и културних 
садржаја(мјузикл,циркус,пантомима,улична уметност) 
 

6.1. Друштво за источњачку културу ,,Змај'' - за реализацију пројекта ,,9 мај - Дан 

победе херојских народа над фашизмом'', деловодни број IV-03/704, у износу од 50.000 

динара. 

 Пројекат доприноси неговању културне баштине српског и руског народа кроз 

историјске догађаје. Пројекат је усклађен са општим интересом у култури и циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и садржајна иновативност пројекта као и 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта и економичан је. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног 

живота. 

6.2. Удружење пензионера града Крушевца – за реализацију пројекта ,,Мини 

олимпијада трећег доба на Багдали'', деловодни број IV-03/734 , у износу од 30.000 динара. 

Пројекат је усклађен са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен је квалитет и садржајна иновативност пројекта као и капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и неопходни 

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

економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта 

на квалитет културног живота. 

6.3. Удружење ,,Нове форме'' Крушевац – за реализацију пројекта ,,Дечији ПУТ-

перформанси уличног театра'', деловодни број IV-03/ 710 , у износу од 50.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији уличне позориштне уметности. Усклађеност 

пројекта је са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса Изражен 

је квалитет и садржајна иновативност пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план 

је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више 

извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

6.4. Удружење грађана ,,Фабрика уметности'' Крушевац – за реализацију 

пројекта ,,Мала причаоница у свету маште ,,Позоришни бонтон'', деловодни број IV-03/738, 

у износу од 40.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији и неговању позоришне уметности за децу и 

младе. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима 

конкурса, Изражен је квалитет и садржајна иновативност пројекта, као и капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни 
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ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, 

економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта 

на квалитет културног живота. 

 

 
7. За област: откривање, прикупљање, истраживање, документовање, 

проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, 
коришћење и управљање културним наслеђем 
 
 

7.1. Удружење пензионера ,,Цар Лазар'' Крушевац - за реализацију пројекта 

,,Развијање културно-уметничких садржаја Расинског и Пиротског округа'', деловодни број 

IV-03/264, у износу од 30.000 динара. 

Пројекат доприноси неговању културног наслеђа и усклађен је са општим интересом 

у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени су капацитети потребни за реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен, 

економичан и усклађен са планом активности пројекта. Изражен је степен утицаја пројекта 

на квалитет културног живота старије популације. 

7.2.  Центар за истраживачко новинарство Крушевац - ЦИНК – за реализацију 

пројекта ,,Историја крушевачког спорта у периоду између два светска рата'', деловодни број 

IV-03/715, у износу од 20.000 динара. 

Пројекат је усклађен са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 

конкурса. Овај истраживачко-медијски пројекат промовише историјско-културно наслеђе 

крушевачког спорта кроз форму текстова и илустрованих фотографија. Изражен је квалитет 

и садржајна иновативност пројекта, као и капацитети потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски план је 

разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

7.3. Удружење српско-македонског пријатељства ,,Шар планина'' Крушевац - 

за реализацију пројекта ,,Пријатељство и сарадња суседа, вредност за бољу будућност'', 

деловодни број IV-03/712, у износу од 40.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији традиционалне српске и македонске културе и 

усклађен је са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

је квалитет и садржајна иновативност пројекта, као капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план 

је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више 

извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

7.4. Удружење грађана ,,Етно Расина'', Крушевац – за реализацију пројекта 

,,Хеклала-казала-Мала градска занатска школа у ,,Кући Симића'', деловодни број IV-03/737, 

у износу од 40.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији и неговању културне баштине. Пројекат је 

усклађен са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

је квалитет и садржајна иновативност пројекта, као и капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски план 
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је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више 

извора финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

7.5.  Удружење сународника и пријатеља Русије ,,Свеславица’’ Крушевац - за 

реализацију пројекта ,,Духовно наслеђе руске беле емиграције у Крушевачком крају-

свештена лица руског порекла у црквама и манастирима СПЦ (друфа фаза истраживања)'', 

деловодни број IV-03/773, у износу од 50.000 динара. 

Пројекат доприноси очувању духовног и културног наслеђа српског и руског народа, 

као и духовно наслеђе руске беле емиграције у крушевачком крају. Пројекат је усклађен са 

општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и 

садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички, тако и неопходни ресурси), Финансијски план је 

разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

II –  ОДБИЈА СЕ  финансирање пројеката, и то:  

1. Пројекта под називом ,,Чувари природе'' подносиоца пријаве - Удружење 

љубитеља путовања и природе Крушевац, бр.IV-03/681 од 11.02.2021. године јер не 

задовољава основни критеријум да својим квалитетом доприноси развоју и презентацији 

уметности и културе у граду Крушевцу за 2021.годину. 

2. Пројекта под називом ,,За децу Крушевца и Србије – како се постаје 

шампион'' подносиоца пријаве - Удружење ТК Либрум из Београда, бр. IV-03/709 од 

12.02.2021. године јер не задовољава основни критеријум да својим квалитетом доприноси 

развоју и презентацији уметности и културе у граду Крушевцу за 2021.годину.  

 

III – ОДБАЦУЈЕ СЕ као непотпуна пријава по Конкурсу за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју 

и презентацији уметности и културе у граду Крушевцу за 2021. годину, објављеном у 

недељном листу ,,Град’’и на сајту града Крушевца дана 15.01.2021. године, подносиоца 

Удружења ликовних уметника Крушевац-УЛУК, бр.IV-03/99 од 09.02.2021. године, с 

обзиром да није уредно попуњен образац пријаве, као и да исти не садржи обавезну 

документацију прописану Конкурсом, односно није достављен образац пријаве и остала 

пратећа документација у електронском облику, на ЦД-у или ДВД-у, у Adobe Acrobat-овом 

формату. Пријава не садржи обавезно попуњен образазац пријаве, односно у обрасцу бр. 1 

није наведен назив, односно врста трошкова за које се аплицира у делу који се односи на 

структуру трошкова програма/пројекта (3.4).У Обрасцу пријаве на Конкурс (бр.1), није 

наведено досадашње финансирање програма/пројекта из буџета града Крушевца, које је 

евидентно било у 2018. и 2020. години. На основу чл.12. тачка 3. Уредбе, прописано је да 

непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног 

конкурса се не разматрају. 

IV – ОДБАЦУЈЕ СЕ као неблаговремена пријава по Конкурсу за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју 

и презентацији уметности и културе у граду Крушевцу за 2021. годину, објављеном у 



 

10 

 

недељном листу ,,Град’’и на сајту града Крушевца дана 15.01.2021. године, подносиоца 

Центра за информационе технологије из Крушевца бр.IV-03/799 од 19.02.2021. године, 

с обзиром да је рок за пријаву на конкурс истекао 15.02.2021, односно 17.02.2021. године 

(одлагање рока због Дана државности -15.02.2021.г. и нерадних дана 15. 02. и 

16.02.2021.године). На основу чл.12. тачка 3. Уредбе, прописано је да непотпуне и 

неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса се не 

разматрају. 

V – ОДБАЦУЈЕ СЕ финансирање пројекта ,, Веште руке'' подносиоца Удружења 

,,Нулта емисија угљен-диоксида''из Крушевца, бр.IV-03/762 од 17.02.2021.године, јер је 

подносилац пројекта доставио Изјаву бр.66 од 05.03.2021. године, да средства у износу од 

20.000 динара нису довољна за спровођење и реализацију активности предвиђених 

пројектом. 

VI -  Пројекти из става I ове Одлуке изабрани су на основу критеријума утврђених чланом 

3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирању из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 

јединица локалне самоуправе. 

VII – Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни су да 

доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, у року од 15 дана 

од дана објављивања решења о додели средстава на интернет страници града Крушевца. 

Уколико то не учине, сматраће се да су одустали од средстава која су им додељена. 

VIII – Средства за финансирање одобрених програма и пројеката из тачке I овог Решења 

пренеће се удружењима и другим субјектима у култури у складу са потписаним уговорима. 

            Уговоре о регулисању међусобних права и обавеза у поступку реализације програма 

и пројеката у култури за 2021. годину потписаће Градоначелник града Крушевца и 

овлашћено лице субјекта у култури из тачке I овог Решења. 

IX -   Реализатори  програма и пројеката утврђени тачком I овог Решења, дужни су да: 
         - приликом реализације одобрених програма и пројеката, примењују Закон о јавним  

           набавкама, 

         - пре потписивања Уговора отворе рачун код Управе за трезор, 

         - изврше усклађивање буџета програма/пројекта са одобреним средствима. 

X -    Ако се реализатор одобреног програма/пројекта не одазове позиву за закључење говора 

у року од осам дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је одустао од  

програма. 

XI – Решење објавити на сајту града Крушевца и у ,,Службеном листу града Крушевца''. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

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

култури који се финансирају и суфинансирању из буџета Републике Србије, аутономне 

покрајине, односно јединица локалне самоуправе (,,Сл.гласник'' РС бр.105/16, 112/17) и 

Решења о именовању Комисије за избор програма и пројеката у култури града Крушевцу 

(,,Сл.лист града Крушевца'', бр.II022-14/17, бр.11/18), Градоначелник града Крушевца 

расписао је Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у култури који 

својим квалитетом доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду 
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Крушевцу за 2021. годину. Конкурс је објављен на сајту града Крушевца дана 15.01.2021. 

године и у недељном листу ,,Град'' дана 15.01.2021. године и трајао је до 15.02.2021.године, 

односно до 17.02.2021. године (одлагање рока због Дана државности-15.02.2021.г. и 

нерадних дана 15.02. и 16.02.2021.године).  

Комисија за избор пројеката у култури града Крушевца одржала је две седнице на 

којима је разматрала предлоге пројеката који су пристигли на расписани Конкурс. На 

расписани Конкурс пристигло је 37 програма односно пројеката. На основу чл.12. тачка 3. 

Уредбе, прописано је да се непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у 

складу са условима јавног конкурса не разматрају.  

Након разматрања приспелих програма и пројеката, Комисија је на седници 

одржаној 25.02.2021. године изабрала 33 програма, односно пројекта у култури који ће се 

финансирати или суфинансирати из буџета града Крушевца у 2021. години у складу са 

критеријумима прописаним чл. 3. Уредбе. Четири пројекта је одбијено, односно одбачено 

јер нису задовољили услове прописане конкурсом. Један подносилац пројекта је након 

одржане седнице комисије одустао од финансирања поднетог пројекта. 

Сви пројекти који испуњавају формалне услове били су оцењени од стране сваког 

члана Комисије, на основу критеријума за избор пројеката прописаних чланом 3. Уредбе, 

при чему је за сваки пројекат комисија сачинила писано образложење у коме су наведени 

разлози за прихватање или неприхватање пројеката. 

Комисија је на другој седници одржаној 16.03.2021. године донела Одлуку о избору 

32 програма, односно пројеката у култури који ће се финансирати или суфинансирати из 

буџета града Крушевца у 2021. години у складу са критеријумима прописаним чл. 3. 

Уредбе, а 5 пројеката су одбијена, односно одбачена. 

Комисија за избор пројеката у култури је доставила градоначелнику града Крушевца 

Одлуку бр. 78 од 16.03.2021. године, ради доношења Решења о финансирању и 

суфинансирању 32 програма и пројеката у култури у 2021. години, у укупном износу од 

4.000.000,00 динара. 

  Са напред наведеног доноси се Решење као у диспозитиву. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

                                                                                                          __________________ 

                                                                                                          Јасмина Палуровић   
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