
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 

Комисија за сачињавање листе пројеката у култури  

који се финансирају и суфинансирају  

из буџета града Пожаревца у 2014. години 

број: 06-40-535/2014 

датум: 11.04.2014. године 

П о ж а р е в а ц  

 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ 

ЗА  РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2014. ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ 

КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ У ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 04.03.2014. ГОДИНЕ 

 

 Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета града Пожаревца у 2014. години у саставу: др Гордан 
Бојковић, председник Комисије, Радомир Михајловић, др Љубиша Јосимовић, Беба 
Станковић, Марија Пајовић,Мирослав Степановић и Тања Мрдак, чланови Комисије, 
дана 25.03.2014. године, извршила је отварање приспелих пријава по расписаном 
Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2014. години из 
средстава буџета града Пожаревца, објављеног у листу „Реч народа“ од 04.03.2014. 
године. 

 Рок за пријаву био је 15 дана од дана објављивања Конкурса. 

 Благовремено до 19.03.2014. године на адресу Комисије стигле су 33 пријаве, од 
којих су 2 пријаве ( број:06-40-230/2014 од 07.02.2014.године Удружење ликовних 
стваралаца „Милена Павловић Барили“ и број:06-40-327/2014 од 13.02.2014.године 
Фондација „Дана“ - Пожаревац) благовремено и у року прослеђене од стране Комисије за 
вредновање програма по областима по Конкурсу града Пожаревца за финансирање или 
суфинансирање програма/пројеката удружења и НВО у 2014.години дана18.03.2014.године, 
док неблаговремених пријава није било. 

 

 I Саставни део овог извештаја је Записник о отварању пријава бр.06-40-535/2014 



 

 

 од 25.03.2014. године. 

 

II По извршеном прегледу благовремених пријава Комисија констатује да су 
следеће пријаве НЕПОТПУНЕ, односно подносиоци уз захтев нису доставили 
комплетну документацију предвиђену Конкурсом , објављеног у листу “Реч народа од 
04.03.2014.године : 

 

 1. Пријава број 06-40-505/2014 од 18.03.2014. године, подносилац пријаве  
“Ромале”Д.У.Р.-Ромско позориште- Пожаревац 

2. Пријава број 06-40-508/2014 од 18.03.2014. године, подносилац пријаве  "Реч 
народа” А.Д. - Пожаревац 

3. Пријава број 06-40-514/2014 од 19.03.2014. године, подносилац пријаве   
“Сашка и дружина” - Пожаревац 

4. Пријава број  06-40-515/2014 од19.03.2014. године, подносилац пријаве     
“Сашка и дружина” У.Н.Б.О.- Пожаревац 

5. Пријава број  06-40-516/2014 од19.03.2014. године, подносилац пријаве    
“Сашка и дружина” У.Н.Б.О.- Пожаревац 

6. Пријава број 06-40-517/2014 од19.03.2014. године, подносилац пријаве 
“Сашка и дружина” У.Н.Б.О.- Пожаревац 

 

III Од приспелих пријава, Комисија предлаже да се пријаве следећих 
подносиоца ОДБИЈУ: 

 

  

 

1.  Пријава број 06-40-523/2014 од 19.03.2014.године, подносилац пријаве  
Удружење уметника града Пожаревца- Пожаревац, износ тражених средстава 
150.000,00 динара.  

Назив пројекта:Хумористично сатирична драма “Срца пробијена пороком”. 

Образложење: Не уклапа се у посебне критеријуме за доделу средстава. Финансијски 
план није реалан. 

 



 

 

2.Пријава број  06-40-490/2014 од 18.03.2014.године, подносилац пријаве:  Фондација 
“Дана” Пожаревац, износ тражених средстава: 344.000,00 динара. 

Назив пројекта:  Иновативне мултимедијалне методе за едукацију младих и 
музејску дидактиту (Multi Media Lab). 

Образложење: Пријава не испуњава посебне критеријуме за ову годину. Не препознаје 
се веза са градом Пожаревцом. 

 

 3. Пријава број 06-04-503/2014 од 18.03.2014. године, подносилац пријаве Културно 
издавачки центар “Српска кућа” – Пожаревац.  

Назив пројекта: Књига “К (А) О МЕДИЈА- шале и афоризми за децу и 
младе”, износ тражених средстава:60.000,00 динара. 

Образложење:Не уклапа се у посебне критеријуме. Нисмо нашли податке о 
истраживању у коришћењу локалне библиотеке, не препознаје се веза са градом 
Пожаревцом. 

 

4. Пријава број 06-40-491/2014 од 18.03.2014.године, подносилац пријаве Фондација 
“Дана” Пожаревац, износ тражених средстава 287.000,00 динара.  

Назив пројекта:Мултимедијална изложба “Срби у Трсту”. 

Образложење: Пријава не испуњава посебне критеријуме за ову годину. Пројекат се 
односи на културну баштину и традицију Срба у граду Трсту, и не препознаје се веза са 
градом Пожаревцом, његовом традицијом и културном баштином. 

 

5. Пријава број 06-40-492-1/2014 од 18.03.2014. Године, подносилац пријаве 
Културно просветна заједница - Пожаревац, Драгослав Јовић -Пожаревац, 
износ тражених средстава 75.000,00 динара. 

Назив пројекта: Књига “Од Рама до Крфа”. 

Образложење: Пројекат се не уклапа у критеријуме овогодишње концепције подршке 
културе. 

Пријава број 06-40-492-2/2014 од 18.03.2014.године, подносилац пријаве 
Културно просветна заједница - Пожаревац, износ тражених средстава 150.000,00 
динара. 

Назив пројекта: Манифестација “Новембарски дани културе града 
Пожаревца”. 



 

 

Образложење: Пројекат се не уклапа у критеријуме овогодишње концепције подршке 
културе. 

. 

Пријава број 06-40-492-4/2014 од 18.03.2014.године, подносилац пријаве Културно 
просветна заједница - Пожаревац, износ тражених средстава 40.000,00 динара. 

Назив пројекта: Наградни књижевни конкурс “Есеј о глумцу” 

Образложење: Пројекат се не уклапа у критеријуме овогодишње концепције подршке 
културе. 

 

6. Пријава број  06-40-507/2014 од 18.03.2014. године, подносилац пријаве "Реч народа” 
А.Д. - Пожаревац, износ тражених средстава 320.000.000,00 динара. 

Назив пројекта:Текстови и убликација “Приче из културне ризнице  
Пожаревца”. 

Образложење: Јавно предузеће, које се финансира из средстава предвиђених буџетом 
Града. 

 

7. Пријава број 06-40-504/2014 од 18.03.2014.године, подносилац пријаве Катарина 
Девић-Београд, износ тражених средстава 300.000,00 динара.  

Назив пројекта:  Филм: “Оствари свој сан”. 

Образложење: Предлагач је ван теритотрије града Пожаревца. Филм је мотивационог 
карактера и већ је снимљен, тако да се не уклапа ни у опште ни у посебне критеријуме 
за доделу средстава. 

 

8. Пријава број 06-40-519/2014 од 19.03.2014. године, подносилац пријаве  “Куба 
Либре”- Пожаревац, износ тражених средстава 244.300,00 динара. Назив 
пројекта:Ликовна колонија: Земње снова Србија -Куба”. 

Образложење: Не уклапају се опште и посебне критеријуме за доделу средстава. Не 
препознаје се веза са градом Пожаревцом. 

 

9. Пријава број 06-40-494/2014/2013 од 18.03.2014.године, подносилац пријаве  
“Оснаживачки центар 24” - Пожаревац, износ тражених средстава 176.000,00 динара. 

Назив пројекта:  “Пожаревац - град будућности” 



 

 

Образложење:Пројекат се не уклапа у критеријуме овогодишње концепције подршке 
културе. 

 

10.Пријава број 06-40-513/2014 од 18.03.2014.године, подносилац пријаве: Удружење 
ликовних стваралаца “Милена Павловић Барили” - Пожаревац, износ тражених 
средстава: 600.000,00 динара. 

Назив пројекта:Ликовна радионица и изложба “Пожаревац очима уметника”. 

Образложење:У питању је дупликат већ поднетог пројекта за који су средства 
одобрена за пројекат 06-04-230/2014 од 07.02.2014.године. 

 

11. Пријава број:  06-40-503-1/2014 од 18.03.2014.године, подносилац 
пријаве:Културно издавачки центар “Српска кућа” – Пожаревац, износ тражених 
средстава:  80.000,00 динара 

Назив пројекта:Књига “Први српски Патријарх Димитрије Павловић” 

Образложење:Пројекат се не уклапа у критеријуме овогодишње концепције подршке 
културе. 

Пријава број:  06-40-503-2/2014 од 18.03.2014. године., подносилац пријаве: Културно 
издавачки центар “Српска кућа” – Пожаревац,  износ тражених средстава:  
60.000,00 динара. 

Назив пројекта: Књига “ Зборник писаца браничевског округа 2014” 

Образложење:Пројекат се не уклапа у критеријуме овогодишње концепције подршке 
културе. 

Пријава број:  06-40-503-3/2014 од 18.03.2014.године, подносилац 
пријаве:Културно издавачки центар “Српска кућа” – Пожаревац, износ тражених 
средстава: 90.000,00 динара 

Назив пројекта:“Дечије позоришне представе”. 

Образложење:Пројекат се не уклапа у критеријуме овогодишње концепције подршке 
културе. 

Пријава број:  06-40-503-4/2014 од 18.03.2014.године, подносилац 
пријаве:Културно издавачки центар “Српска кућа” – Пожаревац, износ 
тражених средстава: 60.000,00 динара.  

Назив пројекта:Књига “К (А) О МЕДИЈА- шале и афоризми за децу и младе” 



 

 

Образложење: Не уклапа се у посебне критеријуме. Нисмо нашли податке о 
истраживању у коришћењу локалне библиотеке, не препознаје се веза са градом 
Пожаревцом. 

 

IV Од приспелих пријава, Комисија предлаже да се пријаве следећих 
подносиоца ПРИХВАТЕ: 

 

Одлуком о буџету града Пожаревца за 2014. годину и Закључком Градског већа 
града Пожаревца број 01-06-34/2014-12 од 03.03.2014.године, за финансирање и 
суфинансирање  програма/пројеката у култури у 2014. години, опредељена су средства 
у укупном износу од 2.000.000,00 динара, која ће бити расподељена путем расписаног 
конкурса. 

  

  1. Пријава бр. 06-40-475/2014 од 14.03.2014. године, подносилац: „Јовановић 
АРТ“ Удружење- Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Документарна серија “Уместо срца 
доброта куца” -4. епизода “Персида и Сава А. Јовановић” 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програм/пројекта: трошкови 
монтаже серијала– 90.000,00 динара 

Укупно одобрена средства: 90.000,00 динара. 

 

2. Пријава бр. 06-40-479/2013 од 14.03.2014. године, подносилац: „Јовановић 
АРТ“ Студио- Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Документарни филм “Манастир 
Сестрољин” 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програм/пројекта: трошкови 
монтаже слике и звука– 30.000,00 динара 

Укупно одобрена средства: 30.000,00 динара. 

 

3. Пријава бр. 06-40-480/2013 од 14.03.2014. године, подносилац: „Јовановић 
АРТ“ Студио- Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Превод и титловање документарног 
филма “Васке” на енглески језик 



 

 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: - трошкови 
превода (1200 дин/ страница) - 30.000,00 динара и трошкови титловања (1000 
дин/минут) - 60.000,00 динара 

Укупно одобрена средства: 90.000,00 динара. 

  

 4. Пријава број 06-40-482/2014 од 17.03.2014. године, подносилац пријаве 
“Фото-кино клуб” Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта:  34. Међународни салон уметничке 
фотографије “15. Октобар” 

Одобрена средства за следеће активности: трошкови штампања диплома и захвалница – 
10.000,00 динара и трошкови израде фотографија за изложбу - 60.000,00 динара 

Укупно одобрена средства: 70.000,00 динара. 

 

5. Пријава број 06-40-495/2013-1 од 18.03.2014. године, подносилац пријаве: 
Јоксимовић Велиша - Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Књига “Књижевност пожаревачког 
краја” од Григорија Синаита Млађег до Србољуба Митића 1379-1961) 

Одобрена средства за следеће активности: -дизајн корица и књиге, обрада текста, 
прелом и припрема за штампу -22.000,00 динара  и трошкови штампања књиге- 600 
страница, 500 примерака, Б5 формат (24 X 17), тврд повез корице -260.000,00 динара 

Укупно одобрена средства: 282.000,00 динара. 

  

6. Пријава број 06-40-496/2013 од 18.03.2014. године, подносилац пријаве: Михајловић 
Светлана  - Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Роман “Живот је маратон” 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: -трошкови 
материјала -31.000,00 динара, трошкови штампе -28.000,00 динара и трошкови 
киговезнице-19.000,00 динара 

штампа часописа – 30.000,00 динара. 

Укупно одобрена средства: 78.000,00 динара. 

 



 

 

7. Пријава бр. 06-40-497/2014 од 18.03.2014. године, подносилац: Удружење потомака 
ратника 1912-1920 - Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Књига “Време патњи и страдања“. 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампање књиге 
(формат 16x23 цм, обим 14 табака, тираж 500 ком, папир кунсдрук 115 – 100.000,00 
динара 

Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара. 

 

8. Пријава бр. 06-40-498/2014 од 18.03.2014. године, подносилац:  Удружење потомака 
ратника 1912-1920 - Пожаревац 

Назив одобреног програма/пројекта: “Истраживање културног наслеђа “. 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: -тематске 
расправе – 30.000,00 динара, изложба слика – 20.000,00 динара, одлазак на Арад - 
25.000,00 динара и награде за поезију -25.000,00 динара, трошкове промоције књиге – 
20.000,00 динара - 120.000,00 динара. 

Укупно одобрена средства: 120.000,00 динара. 

 

9. Пријава бр. 06-40-499/2014 од 18.03.2014. године, подносилац: Удружење потомака 
ратника 1912-1920 - Пожаревац 

Назив одобреног програма/пројекта: Књига “Браничевски светионик”. 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови 
штампања часописа – 100.000,00 динара. 

Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара. 

 

10. Пријава бр. 06-40-500/2014 од 18.03.2014. године, подносилац: “Омладински 
савет“ - Пожаревац 

 

Назив одобреног програма/пројекта: 35.-а Мајска гитаријада -меморијал 
Милета Вељковића 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови 
физичког обезбеђења гитаријаде:прскање траве против крпеља, ангажовање СУП-а 
Пожарерава и Здравственог центра Пожаревац – 100.000,00 динара. 



 

 

Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара. 

 

11. Пријава бр. 06-40-502/2014 од 18.03.2014. године, подносилац: "Креативна 
педагогија”- Пожаревац 

Назив одобреног програма/пројекта:  Изложба “Град гради мисао - дете 
градитељ света”. 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: промоција 
пројекта-закуп термина и простора у медијима, материјај за радионице за децу, 
материјал за евалуацију – 65.000,00 динара. 

Укупно одобрена средства: 65.000,00 динара. 

  

12. Пријава бр. 06-40-512/2014 од 19.03.2014. године, подносилац: „Милена Павловић 
Барили“ Удружење ликовних стваралаца – Пожаревац 

Назив одобреног програма/пројекта: Међународни ликовни сабор “Чачалица 
2014”. 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: сликарски 
материјал – 100.000,00 динара. 

Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара. 

 

13. Пријава бр. 06-40-520/2014 од 19.03.2014. године, подносилац: Удружење српско-
грчког пријатељства “Мост” - Пожаревац 

Назив одобреног програма/пројекта:  IX Међународна ликовна колонија 
“Балкане мој”. 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: сликарска 
платна, четкице за специјалне боје, ланено уље, терпентин,палете, штафелаји и др. -
100.000,00 динара 

Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара. 

  

14. Пријава бр. 06-40-521/2014 од 19.03.2014 године, подносилац:  Удружење “Ђура 
Јакшић” - Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Међународна ликовна колонија 
“Пожаревац у очима младих” 2014. година Пожаревац . 



 

 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта:-сликарска 
платна, четкице за специјалне боје, ланено уље, терпентин,палете, штафелаји и др. -
100.000,00 динара 

Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара. 

 

15. Пријава бр. 06-40-524/2014 од 19.03.2014. године, подносилац: “Сашка и дружина” 
У.НБ.О. и Радојичић Нинослав- Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Промоција књиге у сали МЗ “Булевар” -
20.08.2014.године “Бајке из пожаревачког краја”. 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампа – 
50.000,00 динара. 

Укупно одобрена средства: 50.000,00 динара. 

 

16. Пријава број 06-40-230/2014 од 07.02.2014.године, подносилац: „Милена Павловић 
Барили“ Удружење ликовних стваралаца – Пожаревац 

Назив одобреног програма/пројекта: :Међународни еко ликовни сабор 
“Чачалица 2014”. 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: материјал за 
сликање 40 комплета -90.000,00 динара. 

Укупно одобрена средства: 90.000,00 динара. 

 

17. Пријава бр. 06-40-327/2014 од 13.03.2014. године, подносилац: Фондација “Дана” - 
Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта:  Стална музејска поставка архивске 
грађе “Конзервација и ревитализација културне баштине седларског заната”. 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: конзервација 
постојеће опреме и алата коришћених у току XIX и XX века- 262.000,00 динара. 

Укупно одобрена средства: 262.000,00 динара. 

 

18. Пријава бр. 06-40-492-3/2014 од 18.03.2014.године, подносилац :Културно 
просветна заједница - Пожаревац, износ тражених средстава 60.000,00 динара 



 

 

 Назив одобреног програма/пројекта::Сценско стваралаштво и 
итерпретација”Такмичење рецитатора” 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта:штампање – 15.000, 
динара, услуге -10.000, 00 динара, превоз -10.000,00 динара. 

Укупно одобрена средства: 35.000,00 динара. 

Пријава бр. 06-40-492-6/2014 од 18.03.2014.године, подносилац :Културно просветна 
заједница – Пожаревац. 

 Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта:трошков 
штампе и пр.маркетинг – 55.000,00 динара. 

Укупно одобрена средства: 55.000,00 динара.  

 

Комисија од укупно опредељених средстава у износу од 2.000.000,00 динара 
предлаже да се за наведене програме/пројекте одобри износ од 1.917.000,00 динара.  

 

Укупан износ нерасподељених средстава је 83.000,00 динара. 

 

 

 Предлог листе  објавити на огласној табли Градске управе града Пожаревца дана 
14.04.2014. године и на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца. 

 Приговор на предлог листе  учесници конкурса могу уложити у року од  3 дана 
од дана објављивања предлога листе, на адресу: Комисија за сачињавање листе 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета града Пожаревца у 
2014. години, улица Дринска број 2, 12000 Пожаревац, са назнаком: „Приговор на 
предлог листе за расподелу средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у 
култури у 2014. години“. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 

2014. ГОДИНИ 

     



 

 

 

 1. др Гордан Бојковић, председник_______________________________________ 

2.Радомир  Михајловић, члан____________________________________________ 

3.дрЉубишаЈосимовић, члан____________________________________________ 

 4.БебаСтанковић,члан__________________________________________________ 

  

5.МаријаПајовић,члан___________________________________________________ 

  

6.МирославСтепановић,члан__________________________________________________ 

       

7.ТањаМрдак,члан___________________________________________________________ 

 

             

 


