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На основу члана 40.Одлуке о буџету града Крушевца за 2022.годину (,,Сл.лист града 
Крушевца'' број 23/21), члана 47. Статута града Крушевца („Сл.лист града 
Крушевца“бр.15/18), и Одлуке Комисије за избор пројеката у култури бр. 105 од 
14.03.2022.године, Градоначелник града Крушевца, дана 25.03.2022. године донео је 
 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ  ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ЗА 

2022.ГОДИНУ 
 
 
 

I - Утврђују се пројекти у култури који ће се финансирати и суфинансирати из буџета 
града Крушевца у 2022.години у укупном износу од 4.500.000,00 динара, програм 13-развој 
културе и информисања, програмска активност 0002–јачање културне продукције и 
уметничког стваралаштва, позиција 137, функција 820, економска класификација 481941,  и 
то по следећим областима: 

 
 

1.  За област књижевности ( стваралаштво, преводилаштво) 
 

1.1. Књижевни клуб ,,Багдала'' – за реализацију пројекта ,,Штампање часописа 
,,Багдала за децу и младе''- 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. 

1.2. Књижевни клуб ,,Багдала'' –  за реализацију пројекта ,,Штампање часописа за 
књижевност, уметност и културу ,,Багдала'' - 90.000 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. 

1.3. Друштво српско-руског пријатељства ,,Православље'' – за реализацију 
пројекта ,,Зов предака''- истраживачка књига''- 60.000 динара. 
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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.  

1.4. Завичајно друштво ,,Крушевац'' из Крушевца – за реализацију пројекта 
,,Издавање часописа ЧАРАПАНиЈА'' - 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 
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. 

1.5. Удружење ,,Перо'' Крушевац – за реaлизацију пројекта ,,Часопис ,,Реч 
Крушевац'' бр.4, тема: Чарапански осмеси''- 60.000 динара. 

Пројекат доприноси унапређењу и очувању и промоцији културе 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. 

1.6. Удружење жена пензионерки ,,Звоник'' Крушевац – за реализацију пројекта 
,,Дневнички записи једног Крушевљанина'' - 60.000 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.  

1.7. Cat Corner-Ана Бербаков, Крушевац – за реализацију пројекта 
,,Представљање књига Ане Бербаков на Међународном сајму књига у Београду 2022. 
године'' – 60.000 динара. 

Пројекат доприноси развоју и неговању завичајне књижевности. 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.  
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2.  За област музике (стваралаштво, продукција, интерпретација) 
 
 

2.1. Ансамбл ,,Божури царева града'' – за реализацију пројекта ,,Гостовање 
Ансамбла ,,Божури Царева града'' у Фочи (Република Српска) на послави Светог Василија 
Острошког, патрона Теолошког факултета у Фочи'' - 70.000 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). 
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. Удружење ,,Музичка радионица растимо уз музику'' – за реализацију 
пројекта ,, Бумвекери – свирајмо заједно'' – 90.000 динара. 
         Пројекат доприноси популаризацији песме и мелодије кроз презентацију новог 
музичког инструмента намењен свим узрастним групама деце узраста од 3-14 година и 
младима са инвалидитетом. Циљ пројекта је ширење културе и музичке уметности кроз 
инклузивна дружења. Кроз креативне музичке радионице представиће се различити 
музички стилови. Пројекат је 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, тако и 
остали неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 
пројекта, економичан је и укључује и други извор финансирања. Изражен је степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота.   

2.3. Национални развојни форум, Крушевац - за реализацију пројекта ,,Оаза 
фестивал 2022'' -200.000 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. 
 
 

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''- 60.000 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 
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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. 

3.2. Удружење за помоћ и унапређење положаја деце и младих са посебним 
потребама ,,Осмех на длану'' Крушевац – за реализацију пројекта ,,Месец сликарства'' - 
30.000 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. 

3.3. Удружење ,,Српски витез'' Кукљин, Крушевац – за реализацију пројекта 
,,Витешки мегдан'' - 40.000 динара. 

Пројекат доприноси очувању прошлости и културног наслеђа и је усклађен са 
општим интересом у култури и циљевима конкурса. Изражен је капацитет потребан за 
реализацију пројекта. Финансијски план је усклађен са планом активности пројекта и не 
укључује више извора финансирања. 

3.4. Удружење ,,Факири са југа''из Крушевца – за реализацију пројекта ,,Ликовна 
колонија ,,Гнездо'' – 60.000 динара. 

Пројекат доприноси и подстиче ликовну уметност кроз ликовне килоније. Пројекат 
је у складу 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. 

 
 

4.  За област уметничке игре – 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) -  130.000 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'' - 180.000 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. Културно уметничко друштво ,,14. октобар'' Крушевац –за реализацију  
Програма рада Ансамбла народних игара и песама Културно.уметничког друштва  
,,14.октобар'' за 2022. годину–2.500.000,00 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 и 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, 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 дигиталног стваралаштва и мултимедија  
 

5.1.  Удружење ,,Лига за истраживачко новинарство Крушевац'', Крушевац–за 
реализацију пројекта ,,Крушевац у 365 слика-2022'' - 25.000 динара. 

Пројекат доприноси афирмацији фотографије као уметности. Пројекат је усклађен 
са циљевима конкурса. Изражен је квалитет 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.  
 

6. За област остала извођења културних програма и културних садржаја 
 

6.1. Друштво за источњачку културу ,,Змај'', Крушевац - за реализацију пројекта 
,,9 мај - Дан победе херојских народа над фашизмом''- 50.000 динара. 

 Пројекат доприноси неговању културне баштине српског народа кроз историјске 
догађаје и делимично је усклађен са општим интересом у култури и циљевима и 
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приоритетима конкурса. Финансијски план је усклађен са планом активности пројекта и 
економичан је.  

6.2. Удружење пензионера града Крушевца – за реализацију пројекта ,,Мини 
олимпијада трећег доба на Багдали''- 30.000 динара. 

 Пројекат је делимично усклађен са општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. Изражен је капацитет потребан за реализацију пројекта. 
Финансијски план је разрађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује и 
други извор финансирања. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота старије популације. 

6.3. Удружење грађана ,,Фабрика уметности'' Крушевац – за реализацију 
пројекта ,,Безбедност деце на интернету-радионичарско едукативни позоришни 
перформанс'' - 30.000 динара.  

Пројекат има за циљ популаризацију позоришне уметности за децу и младе, кроз 
перформанс о безбедности деце на интернету. Пројекат је делимично усклађен са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. 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.  

6.4. Удружење пензионера ,,Цар Лазар'' Крушевац - за реализацију пројекта 
,,Развијање културно-уметничких садржаја у Малој Реци-ликовна колонија ,,Трагом 
ратника'' - 30.000 динара. 

Пројекат доприноси неговању културног наслеђа и је усклађен са општим интересом 
у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Финансијски план је делимично разрађен и 
усклађен са планом активности пројекта. Изражен је степен утицаја пројекта на квалитет 
културног живота старије популације. 

6.5. Удружење ,,Марко Цара Милановић'' Каоник, за реализацију пројекта 
,,Балканска фолклоријада-спасимо децу у саобраћају'' - 100.000 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. 
 

7. За област откривања, прикупљања, истраживања, документовања, 
проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, 
коришћења и управљања културним наслеђем 
  

7.1. Удружење грађана ,,Етно Расина'', Крушевац – за реализацију пројекта 
,,Хеклала-казала-Мала градска занатска школа у ,,Кући Симића'' - 30.000 динара. 

Пројекат доприноси популаризацији и неговању културне баштине. Пројекат је 
делимично усклађен са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса. 
Изражен је капацитет потребан за реализацију пројекта. Финансијски план је усклађен са 
планом активности пројекта. 
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8. За област научно истраживачке и едукативне делатности у култури 
 

8.1. Центар за истраживачко новинарство Крушевац - ЦИНК – за реализацију 
пројекта ,,Медијска слика и односи са јавношћу, потреба за комуникацијом-установе у 
култури и основне школе Крушевца'' - 25.000 динара. 
             Пројекат је усклађен са општим интересом у култури. Циљ овог пројекта је да се 
путем истраживачког новинарства и стручних препорука побољша квалитет постојећег 
медијског представљања Крушевца кроз продукцију нових медијских садржаја 
реализованих од стране градских установа у култури и основних школа. Изражен је стручни 
капацитет потребан за реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен и усклађен са 
планом активности пројекта и укључује и други извор финансирања. Изражен је степен 
утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

8.2. Удружење историчара Расинског округа, Крушевац – за реализацију пројекта 
,,Покретање научно-стручног часописа Удружења историчара Расинског округа'' – 200.000 
динара. 

Пројекат доприноси промовисању културе, науке и просвете кроз радове стручних 
лица из Крушевца и Расинског округа. Сврха научно-стручног часописа је објављивање 
стручних радова из области историјских наука. 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. 

8.3. Удружење жена ,,Јасике'', Крушевац – за реализацију пројекта ,,Знамените 
жене Расинског округа'' - 60.000 динара. 

Пројекат доприноси очувању сећања на знамените жене из прошлости и садашњости 
са територије града Крушевца, чија су вредна дела и значајне историјске улоге, на пољу 
образовања, историје и уметности уопште, исписале културну историју Крушевца, односно 
Расинског округа. 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. 

 
 
9. Филмска уменост и остало аудио-визуелно стваралаштво 
 
9.1. Удружење ,,Комитет знања Србије'' из Београда – за реализацију пројекта 

,,Звучна обрада књижевног опуса Јелене Ј.Димитријевић (1862-1945)'' – 90.000 динара. 
Пројекат доприноси унапређењу, очувању и промоцији културне писане речи, 

поезије и књига, кроз звучну обраду књижевног опуса Јелене Ј.Димитријевић (1862-1945), 
истакнуте српске књижевнице, чувене Крушевљанке чија су вредна дела исписале културну 
историју.  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, 
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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 ,,Лазарев град'' подносиоца пријаве - Удружење грађана 
,,Колектива'' из Крушевца, деловодни број IV-03- 999/321 од 18.02.2022.године (предато 
пошти 14.02.2022.) јер не задовољава основни критеријум да својим квалитетом доприноси 
развоју и презентацији уметности и културе у граду Крушевцу за 2022.годину. 

2. Пројекта под називом ,,Веб сајт Шаренград-водич кроз културно-уметнички 
живот у Крушевцу''подносиоца пријаве – Удружење Центар за информационе технологије 
из Крушевца, деловодни број IV-03-999/421 од 22.02.2022.године јер не задовољава основни 
критеријум да својим квалитетом доприноси развоју и презентацији уметности и културе у 
граду Крушевцу за 2022.годину.  

3. Пројекта ,,Краткометражни играни филм ,,Да не повуче'' подносиоца пријаве 
- Александра Бабић ПР Менаџмент и продукција у уметности и медијима Серотонин 
Крушевац, деловодни број IV-03-999/400 од 21.02.2022.године (предато пошти 
14.02.2022.),јер не задовољава основни критеријум да својим квалитетом доприноси развоју 
и презентацији уметности и културе у граду Крушевцу за 2022.годину. 

 
III – ОДБАЦУЈЕ СЕ као непотпуна пријава по Јавном конкурсу за финансирање и 

суфинансирање програма и пројеката у култури који својим квалитетом доприносе развоју 
и презентацији уметности и културе у граду Крушевцу за 2022. годину, подносиоца 
Удружења ,,Слободиште'' из Крушевца, деловодни број IV-03-999/321 од 14.02.2022. 
године које је конкурисало са пројектом под називом ,,Ликовно песничка колонија 
стваралаца Расинског округа на Слободишту ,,Капија сунца'', добровољна радна акција и 
одлазак на Крф, добровољна радна акција пошумљавања и чишћења терена на територији 
Крушевца''. Достављен је попуњен и оверен образац пријаве (образац 1.). Није достављен 
детаљан опис пројекта, детаљно разрађен буџет пројекта, као и подаци о стручним, односно 
уметничким капацитетима подносиоца, реализатора пројекта. 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.  

IV – ОДБАЦУЈЕ СЕ као неблаговремена пријава по Јавном конкурсу за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката у култури који својим квалитетом 
доприносе развоју и презентацији уметности и културе у граду Крушевцу за 2022. годину, 
подносиоца Удружења ,,Проширимо видике'', који је предат на писарници Градске 
управе Крушевац 17.02.2022.године, под деловодним бројем IV-03-999/357. Рок за 
подношење пријава на конкурс је био 30 дана од дана објављивања конкурса на званичном 
сајту Града Крушевца и у листу ,,Град'', односно од 14.01.2022 године до 14.02.2022.године. 
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. 

V -  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 
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финансирају и суфинансирању из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе. 

VI – Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог, дужни 
су да доставе ревидирану структуру трошкова коју је потребно кориговати, односно 
усагласити планиране активности и структуру трошкова са одобреним износом средстава 
из буџета Града, у року од 5 дана од дана објављивања Решења о додели средстава на 
интернет страници града Крушевца. У супротном, сматраће се да су одустали од средстава 
која су им додељена. 

VII – Средства за финансирање 28 одобрених 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 пројеката 
у култури за 2022. годину потписаће Градоначелник града Крушевца и овлашћено лице 
субјекта у култури из тачке I овог Решења. 

VIII -  Реализатори  програма и пројеката утврђени тачком I овог Решења, дужни су 
да: 
         - приликом реализације одобрених  пројеката, примењују Закон о јавним  
           набавкама, 
         - пре потписивања Уговора отворе рачун код Управе за трезор, 
         - изврше усклађивање буџета пројекта са одобреним средствима. 

IX -  Ако се реализатор одобреног 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, односно пројекта. 

X – 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.11/21), 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 Крушевцу за 2022. годину. 
Рок за подношење пријава на конкурс је био 30 дана од дана објављивања конкурса на 
званичном сајту Града Крушевца и у листу ,,Град'', односно од 14.01.2022. године до 
14.02.2022.године. Комисија за избор пројеката у култури града Крушевца одржала је 
седницу 14.03.2022.године на којој је разматрала предлоге пројеката пристигле на 
расписани Конкурс. На расписани Конкурс пристигло је укупно 33 пројекта. Након 
разматрања приспелих програма и пројеката, Комисија је изабрала 28 пројеката у култури 
који ће се финансирати или суфинансирати из буџета града Крушевца у 2022. години. Пет 
пројекта су одбијени, односно одбачени јер нису задовољили услове прописане конкурсом. 
Сви пројекти који испуњавају формалне услове, а на основу члана 4. Уредбе којим је 



nponl4caHo ga Kouucuja Bplxr oqeHy cBaKor npojexra Ha ocHoBy BpeAHoBarba rpurepujyrvra
yraplenux y u;r.3. Ypea6e v caqu+,aBa rrlrcMeHo o6pa-snoxerbe y KoMe ce HaBoAe pa3Jro3r4 3a
npllxBararbe uilu Henpr4xBarame npojexra. Ha ocHoBy ,aLl2. TaqKa 3. ypea6e, uponucano je 4a
ce Hellornyue u se6laroBpeMeHe npajaae, xao ra npajaae xoje Hacy y cKJraAy ca ycJroBr.rMa jannor
KoHKypca ue pa:uarpajy.

KorrarEcnja sa as6op upojexara y Kynrypr,r upeAnaxe fpagonauenHr.rKy (fuuaucuparre,
oAHocHo cyQuuancnparbe H3 6yqera rpaAa Kpyruenqa y 2022. roAprHr.r yKynHo 2g npojercara y
Kynrypr{, y yKyrHoM r{3Hocy oa 4.500.000,00 4uuapa.

Ca naupel HaBeneHor,qoHocH ce Peurerre Kao y Alrcno3r4Tr.rBy.

II6p ozz[ff nz
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