
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД ПОЖАРЕВАЦ 
Комисија за сачињавање листе пројеката у култури  
који се финансирају и суфинансирају  
из буџета града Пожаревца у 2015. години 
број: 06-40-55/2015-18-1 
датум: 04.05.2015. године 
П о ж а р е в а ц  
 

 

ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ 

ЗА  РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА 
У КУЛТУРИ У 2015. ГОДИНИ, ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОМ 

У ЛОКАЛНОМ ЛИСТУ „РЕЧ НАРОДА“ ОД 24.03.2015. ГОДИНЕ И НА ИНТЕРНЕТ 
ПРЕЗЕНТАЦИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА (www.pozarevac.rs) 

 

 Комисија за сачињавање листе пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из 
буџета града Пожаревца у 2015. години у саставу: Дејан Крстић, председник Комисије, Др Гордан 
Бојковић, Радомир Михајловић, Драган Радовановић, Беба Станковић, Марија Пајовић, и Тања 
Мрдак, чланови Комисије, дана 04.05.2015. године, извршила је отварање приспелих пријава по 
расписаном Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2015. години из 
средстава буџета града Пожаревца, објављеног у локалном листу „Реч народа“ од 24.03.2015. 
године и на интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs). 

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

Благовремено до 08.04.2015. године на адресу Комисије стигло је 40 пријава. 

I  Након истека рока од 15 дана с на адресу Комисије стигле су још  3 пријаве и то: 

1) Пријава број: 01-06-40-529/2015 од 09.04.2015. године,  подносилац пријаве: „МОСТ“ 
Удружење грађана друштва грчко- српског пријатељства –Пожаревац;  

2) Пријава број: 01-40-630/2015 од 09.04.2015. године, подносилац пријаве: „Фондација 
„Дана“ - Пожаревац“; 

3) Пријава број: 01-40-631/2015 од 09.04.2015. године подносилац пријаве: „Фондација 
„Дана“ - Пожаревац“). 

 Комисија је утврдила да су наведене пријаве поднете после истека рока за подношење 
пријава те исте нису узете у разматрање. 

 
 
 

  



 

 

 

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 локалном листу “Реч народа од 24.03.2015.године на 
интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs): 

1)Пријава бр. 01-40-570/2015 од 03.04.2015. године, подносилац пријаве Пауновић Бобан-
Пожаревац, партнер: Ср Стојадиновић-самостална радња за хемијско чишћење, бојење и 
штампарија-Петровац на Млави. 
Подносилац пријаве доставио је само образац  пријаве.Уз пријаву на Конкурс није достављена 
копија обрасца финансијског извештаја за 2014. годину који је достављен АПР-у, потврда партнера 
о регистрацији, оснивачки акт партнера, одлука партнера о финансирању и суфинансирању  
појединачног приватног пројекта и биланс стања, која је Конкурсом предвиђена обавезна 
документација.  
 

2)Пријава бр. 01-40-586/2015 од 07.04.2015. године, подносилац пријаве Фелдић Драган-
Пожаревац, партнер:Удружење пензионера града Пожаревца. 
Подносилац пријаве доставио је само образац  пријаве.Уз пријаву на Конкурс није достављена 
копија обрасца финансијског извештаја за 2014. годину који је достављен АПР-у, потврда партнера 
о регистрацији, оснивачки акт партнера, одлука партнера о финансирању и суфинансирању  
појединачног приватног пројекта и биланс стања, која је Конкурсом предвиђена обавезна 
документација. 
 

3)Пријава бр. 01-40-609/2015 од 07.04.2015. године, подносилац пријаве „САТ ТВ“д.о.о.-
Пожаревац. 

Уз пријаву на Конкурс није достављена Одлука о финансирању и суфинансирању  пројекта, која је 
Конкурсом предвиђена обавезна документација. 
 
      4) Пријава бр. 01-40-624/2015 од 08.04.2015. године, подносилац пријаве: Јулија Башић-
Пожаревац, партнер: Агенција за образовно-педагошке услуге „CODEX“ Пожаревац. 
Уз пријаву на Конкурс није достављена Одлука о финансирању и суфинансирању  суфинансирању  
појединачног приватног пројекта и оснивачки акт партнера, која је Конкурсом предвиђена обавезна 
документација. 
 
 5)Пријава бр.-01-06-40-590-4/2015 од 07.04.2015. године, подносилац пријаве:Културно 
просветна заједница града Пожаревца – Пожаревац. 
Уз пријаву на Конкурс није достављена Одлука о финансирању и суфинансирању  пројекта, која је 
Конкурсом предвиђена обавезна документација. 
 
 Пријава бр.-01-06-40-590-5/2015 од 07.04.2015. године, подносилац пријаве:Културно 
просветна заједница града Пожаревца – Пожаревац. 
Уз пријаву на Конкурс није достављена Одлука о финансирању и суфинансирању  пројекта, која је 
Конкурсом предвиђена обавезна документација. 

 

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

 

1.  Пријава број :01-06-40-573/2015 од 03.04.2015. године, подносилац пријаве  “Сашка и 
дружина” У.Н.Б.О. – Пожаревац, износ тражених средстава 169.400,00 динара.  

Назив пројекта: Позоришна представа”Маца Маша и чаробно дрво”. 



 

 

Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. Финансијски план 
није реалан. 
 
2.Пријава број : 01-06-40-596/2015 од 07.04.2015. године, подносилац пријаве:  Студио 
“Јовановић Арт” - Пожаревац, износ тражених средстава: 90.000,00 динара динара. 

Назив пројекта Превод и титловање документарног филма “ЈУНАЦИ БРАНИЧЕВА” 
на енглески језик. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. 
 
 3. Пријава број: 01-06-40-602/2015 од 07.04.2015. године, подносилац пријаве Културно 
издавачки центар “Српска кућа” – Пожаревац.  

Назив пројекта: Књига „ЛУТКАРСКЕ И ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ ВАСПИТАЧА 
СРБИЈЕ“., износ тражених средстава:80.000,00 динара. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. 
 
4. Пријава број: 01-06-40-603/2015 од 07.04.2015.године, подносилац пријаве „Српска кућа“ 
Културно издавачки центар д.о.о. – Пожаревац, износ тражених средстава 90.000,00 динара.  

Назив пројекта: Књига “ЗБОРНИК КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА МЛАДИХ 
СРБИЈЕ И ДИЈАСПОРЕ”. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом.  
 
5.Пријава број :01-06-40-605/2015 од 07.04.2015.године, подносилац пријаве: ПД „Дуга скај“– 
Пожаревац Назив пројекта Докуметнарна емисија “Сећање на велики рат: Рам и Стиг”, износ 
тражених средстава:272.000,00 динара. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. Финансијски план 
није реалан. 
 
6.Пријава број:01-06-40-612/2015 од 08.04.2015. године, подносилац пријаве: "БРАВО” д.о.о. – 
Пожаревац.     Назив пројекта: “Археолошко благо као културно наслеђе Пожаревца”, износ 
тражених средстава:100.000, 00 динара. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. 
 
7. Пријава број: 01-06-40-614/2015 од 08.04.2015.године, подносилац пријаве: Удружење  друштво 
српско –грчког пријатељства „Ристо Колоњас“ -  Пожаревац, износ тражених средстава 
61.555,00 динара.  

Назив пројекта:  :“НАУЧИМО ГРЧКИ ЈЕЗИК” ТЕЧАЈ ГРЧКОГ ЈЕЗИКА У 
ПОЖАРЕВЦУ. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. 
 
8. Пријава број: 01-06-40-619/2015 од 08.04.2015. године, подносилац пријаве:  Коло српских 
сестара Београд- Месни одбор Пожаревац, износ тражених средстава 100.500,00 динара.  

Назив пројекта: САЧУВАЈМО ОД ЗАБОРАВА –ШКОЛА НАРОДНЕ УМЕТНОСТИ 
„ПЛАВА ПТИЦА“. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. 
 
9 Пријава број: 01- 06-40-620/2015 од 08.04.2015.године, подносилац пријаве : Коло српских 
сестара Београд- Месни одбор Пожаревац, износ тражених средстава: 350.000,00динара. 

Назив пројекта ПОМОЗИМО МЛАДИМ ТАЛЕНТИМА. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. 
 
10.Пријава број:01- 06-40-621/2015 од 08.04.2015.године, подносилац пријаве: Коло српских 
сестара Београд- Месни одбор Пожаревац, износ тражених средстава: 185.000,00 динара. 

Назив пројекта: :“МИЛЕНА ДРАМСКИ ЛИК“ МИЛЕНА ПАВЛОВИЋ BARILLI У 



 

 

ДРАМСКИМ ДЕЛИМА. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. 
 
11. Пријава број: 01- 06-40-625/2015 од 08.04.2015.године, подносилац пријаве: Омладински 
савет  -  Пожаревац, износ тражених средстава: 352.000,00 динара. 

Назив пројекта: ЕМИСИЈА „МЛАДИ ИМАЈУ СТАВ“. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. Финансијски план 
није реалан. 
 
 
12. Пријава број: 01- 06-40-626/2015 од 08.04.2015. године, подносилац пријаве: Омладински 
савет  -  Пожаревац, износ тражених средстава: 242.000,00 динара. 

Назив пројекта: Од мене за тебе-музичка кутија. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. Финансијски план 
није реалан. 
 
 
13. Пријава број: 01- 06-40-627/2015 од 08.04.2015. године, подносилац пријаве: Омладински 
савет  -  Пожаревац, износ тражених средстава: 370.000,00 динара. 
Назив пројекта: Телевизијска емисија„Староградске приче пожаревачке“. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. Финансијски план 
није реалан. 
 

14.  Пријава бр.01- 06-40-590-3/2015 од 07.04.2015године, подносилац:  Културно просветна 
заједница града Пожаревца - Пожаревац. 
Назив пројекта: Књижевни конкурс „Есеј о глумцу“. 
Образложење: Одбија се због недостатка средстава опредељених Конкурсом. 
 

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

 

Одлуком о буџету града Пожаревца за 2015. годину ( „Службени гласник града Пожаревца“, 
бр.13/14), у оквиру раздела 4. Градска управа, Глава 4.1. Градска управа Програм 13: Развој 
културе, Програмска класификација 1201-0002, ПА: Подстицаји културном и уметничком 
стваралаштву, Функција 820- Услуге културе, Позиција 67, Економска Класификација 481 – 
Дотације невладиним организацијама, Конкурс за финансирање и суфинансирање 
програма/пројеката у култури опредељена су средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара, 
која ће бити расподељена путем расписаног конкурса. 
  
1.Пријава бр.01- 06-40-506/2015 од 30.03.2015. године, подносилац: „Удружење потомака 
ратника 1912-1920“ – Пожаревац.  
       Назив одобреног програма/пројекта: :“Истраживање грађе –пописа логораша Арада у 
Ратном војном архиву Беч”. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: путни трошкови у Ратни 
војни архив– 60.000,00 динара 
Укупно одобрена средства: 60.000,00 динара. 

 
2. Пријава бр.01-06-40-507/2015 од 30.03.2015. године, подносилац: : „Удружење потомака 
ратника 1912-1920“ – Пожаревац. 



 

 

Назив одобреног програма/пројекта: Часопис “Браничевски светионик бр.5”. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови штампања 
часописа– 100.000,00 динара 
Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара. 
 
3. Пријава бр. 01-06-40-508/2015 од 30.03.2015. године, подносилац: „Удружење потомака 
ратника 1912-1920“ – Пожаревац. 
Назив одобреног програма/пројекта: Публикација књиге (радни наслов) „Трагом на север и 
југ“. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: - трошкови штампања 
публикације - 70.000,00 динара 
Укупно одобрена средства: 70.000,00 динара. 
  
 4. Пријава бр. 01-06-40-564/2015од 02.04.2015. године, подносилац: “КУД  Б у л е в а р ” - 
Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Позоришна представа „Муж“ –Фјодора М. 
Достојевског. 
Одобрена средства за следеће активности: трошкови куповине материјала за издраду сцене -
70.000,00 динара, трошкови куповине материјала за шивење, готових костима…-25.000,00 
динара и 
Трошкови израде и штампање плаката-5.000,00 динара 
Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара. 
 
5. Пријава бр. 01-06-40-563/2015 од 02.04.2015. године, подносилац пријаве: Др Мирољуб 
Манојловић– Пожаревац. Партнер: СЗР „СИТОФРАФ РМ“ Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Књига „ Кнез Милош и Пожаревац“. 
Одобрена средства за следеће активности: -трошкови штампања -100.000,00 динара 
Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара. 
  
6. Пријава бр. 01-06-40-565/2015 од 02.04.2015. године, подносилац: “КУД  Б у л е в а р ” - 
Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Позоришна дечија представа „Кривци“-
З.Станојевића у адаптацији Н.Радојичића и у режији: Милоша Вељковића. 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови куповине 
материјала за издраду сцене -70.000,00 динара, трошкови куповине материјала за шивење, 
готових костима…-25.000,00 динара и трошкови израде и штампање плаката-5.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара. 

 
7. Пријава бр.01- 06-40-567/2015 од 03.04.2015. године, подносилац: “КУД  Б у л е в а р” - 
Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Књига приповедака“Пожаревачке приче”. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови штампања -
100.000,00 динара 
Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара. 
 
8. Пријава бр. 01-06-40-571/2015 од 03.04.2015. године, подносилац:  “Сашка и дружина” 
У.Н.Б.О. – Пожаревац. 
Назив одобреног програма/пројекта: Карневалска тачка „ЧАРЛИ И СМАЈЛИ“-учешће на 
карневалима у 2015.години. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: -трошкови куповине 
текстилног материјала за костиме, израда комбинезона у црној и белој боји, 13 костима са 
комплетном израдом + капе-30.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 30.000,00 динара. 



 

 

 
9. Пријава бр.01- 06-40-572/2015 од 03.04.2015. године, подносилац: “Сашка и дружина” 
У.Н.Б.О. – Пожаревац. 
  Назив одобреног програма/пројекта: Позоришна представа: „ Прича једног напуштеног 
дворишта“. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: укупни трошкови превоза 
путника/глумаца и сценографије, Пожаревац-Велико Градиште; Београд-Смедеревска 
Паланка и Лазаревац (повратно, минибус) -45.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 45.000,00 динара. 
 
10. Пријава бр. 01-06-40-582/2015 од 06.04.2015. године, подносилац:  „ТВ ДУГА“ – Пожаревац. 
 Назив одобреног програма/пројекта: Научноистраживачке и едукативне делатности у култури: 
“НАСЛЕЂЕ ОБРЕНОВИЋА“. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови: монтаже, 
графичке обраде и дизајна (3 емисије/60 минута x 50.000,00) -160.000,00 динара, прикупљања 
историјских података – 10.000,00 динара, снимања на терену – гориво -20.000,00 динара, 
остали трошкови:струја, комуникације-30.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 220.000,00 динара. 
 
11. Пријава бр. 01-06-40-593/2015 од 07.04.2015. године, подносилац: Удружење потомака 
ратника 1912-1920 – Пожаревац. 
Назив одобреног програма/пројекта:  Књига „Робство и слобода, доживљаји, опажања и 
успомене у рату и миру“. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: промоција пројекта-
трошкови штампање књиге - 80.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 80.000,00 динара. 
  
12. Пријава бр. 01-06-40-595/2015 од 07.04.2015. године, подносилац: Студио “Јовановић Арт” - 
Пожаревац . 
Назив одобреног програма/пројекта: Документарни филм „СРЦЕ ОД ЧЕЛИКА-Миливоје 
Стојановић Брка“. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови за стручне 
сараднике(3x-15.000) -45.000,00 динара, трошкови сценарија -40.000,00 динара, трошкови 
режије-40.000,00 динара, камера -30.000,00 динара, трошкови монтаже-35.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 150.000,00 динара. 
 
13. Пријава бр. 01-06-40-584/2015 од 07.04.2015. године, подносилац: „Милена Павловић 
Барили“ Удружење ликовних стваралаца – Пожаревац. 
Назив одобреног програма/пројекта:  11. МЕЂУНАРОДНИ ЕКО ЛИКОВНИ САБОР 
„ЧАЧАЛИЦА 2015.“ 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови набавке 
сликарског материјала – 130.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 130.000,00 динара. 
  
14. Пријава бр.01- 06-40-590/2015 од 07.04.2015године, подносилац:  :  Културно просветна 
заједница града Пожаревца - Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: “Новембарски дани културе града Пожаревца”. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта:-трошкови штампања – 
15.000,00 динара, трошкови израде Повеља – 13.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 28.000,00 динара. 
 
Пријава бр.01- 06-40-590-1/2015 од 07.04.2015године, подносилац:  :  Културно просветна 
заједница града Пожаревца - Пожаревац. 



 

 

Назив одобреног програма/пројекта: Манифестација  “Такмичење рецитатора”. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта:-трошкови штампања – 
10.000,00 динара, трошкови превоза – 25.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 35.000,00 динара. 
 
 
Пријава бр.01- 06-40-590-2/2015 од 07.04.2015године, подносилац:  :  Културно просветна 
заједница града Пожаревца - Пожаревац. 
Назив одобреног програма/пројекта: “Фестивал младих”Аматерско културно-уметничка 
манифестација. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта:-трошкови штампања – 
20.000,00 динара, путни трошкови - 5.000,00 динара и трошкови материјала -5.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 30.000,00 динара. 
 
 
15. Пријава бр. 01-06-40-594/2015 од 07.04.2015. године, подносилац: Удружење уметника града 
Пожаревца– Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: „Природна и културна баштина слива реке Млаве 
кроз сликарску визију“-сликарска ретроспектива. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови набавке 
сликарских платна – 30.000,00 динара  и трошкови набавке уљаних боја- 20.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 50.000,00 динара. 
 
16. Пријава бр. 01- 06-40-601/2015 од 07.04.2015.године, подносилац: „Милена Павловић 
Барили“ Удружење ликовних стваралаца – Пожаревац. 

Назив одобреног програма/пројекта: Удружење уметника града Пожаревца. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: -трошкови набавке 
сценских костима-30.000,00 динара и трошкови набавке сценских реквизита -20.000,00 
динара. 
Укупно одобрена средства: 50.000,00 динара. 
 
17. Пријава бр.01- 06-40-607/2015 од 07.04.2015. године, подносилац: Удружење чувара традиције 
и развоја села „ ЗДЕНАЦ“ - Трњане. 

Назив одобреног програма/пројекта:  РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ОЧУВАЊЕ 
НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА У ФУНКЦИЈИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта:трошкови штампања 
промотивног материјала -42.500,00 динара, трошкови штампања брошура 200 комада -
25.000,00 динара, трошкови штампања флајера 1500 комада-7.500,00 динара, трошкови 
набавке:свески, оловки, фотокопирања-10.000,00 динара и путни трошкови за 25 села -
15.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 100.000,00 динара. 
 
18.Пријава бр.01- 06-40-610/2015 од 08.04.2015.године, подносилац: Фондација Пожаревачка 
гимназија. 

Назив одобреног програма/пројекта: Часопис „Прослава 125 година Литералне дружине 
Развитак Пожаревачке гимназије“. 

Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: штампање  
часописа– 75.000, 00 динара. 
Укупно одобрена средства: 75.000,00 динара. 
 
 
19.Пријава број:01-06-40-613/2015 од 08.04.2015.године, подносилац: Удружење  друштво српско 
–грчког пријатељства „Ристо Колоњас“ -  Пожаревац. 



 

 

 Назив одобреног програма/пројекта: Наградни литерарни конкурс „СРПСКО-ГРЧКИ 
ОДНОСИ, ПРИЈАТЕЉСТВО КРОЗ ВЕКОВЕ“. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: новчана награда за три 
ученика основне школе за прва три најбоља рада у конкуренцији основних школа - 15.000,00 
динара, новчана награда за три ученика средње школе за прва три најбоља рада у 
конкуренцији основних школа - 21.000,00 динара, награде у књигама (6 књига) -10.000,00 
динара,израда-штампање диплома за ученике добитнике награда -14.000,00 динара. 
динара. 
Укупно одобрена средства: 60.000,00 динара. 
 
20.Пријава бр.: 01-06-40-615/2015 од 08.04.2015.године, подносилац: Удружење  друштво српско 
–грчког пријатељства „Ристо Колоњас“ -  Пожаревац. 
 Назив одобреног програма/пројекта: ЛИКОВНА КОЛОНИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ 
И СРЕДЊИХ ШКОЛА  “СРПСКО –ГРЧКО ПРИЈАТЕЉСТВО”.. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови набавке: 
материјала-сликарско платно (две величине) за 10 учесника – 9.570,00 динара, набавке 
материјала –сликарска палета за 10 ученика – 4.040,00 динара, набавке материјала-
сликарске четкице 20 комада – 10.820,00 динара, акрилне боје комплета 10 – 20.170,00 динара, 
трошкови израде диплома за учеснике и најбоље радове – 5.400,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 50.000,00 динара. 
 
21. Пријава бр.: 01-06-40-618/2015 од 08.04.2015.године, подносилац: Коло српских сестара 
Београд- Месни одбор Пожаревац - Пожаревац. 
 Назив одобреног програма/пројекта: Културно-образовна манифестација “СТИШКА 
ПОСНА ТРПЕЗА”. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови набавке: 
набавка пехара за победнике -20.000,00 динара, припреме и постављање изложбе посних јела 
– 10.000,00 динара,трошкови израде диплома за учеснике и најбоље радове – 5.000,00 динара, 
допуна издања „Кувар посних јела“ -7.000,00 динара, трошкови најаве и информисања о 
резултатима манифестације, материјал за рад жирија, позиви, ПТТ трошкови и слично -
8.000,00 динара. 
Укупно одобрена средства: 50.000,00 динара. 
 
22. Пријава бр.: 01-06-40-623/2015 од 08.04.2015.године, подносилац: Удружење ликовних 
стваралаца “Ђура Јакшић” – Пожаревац. 
 Назив одобреног програма/пројекта: Међународна ликовна колонија “Пожаревац у 
очима младих”. 
Одобрена средства за следеће активности у оквиру програма/пројекта: трошкови набавке: 
сликарског платна, четкица за специјалне боје, ланеног уља, терпентина,палета, штафелаја 
…. -187.000,00 динара.  
Укупно одобрена средства: 187.000,00 динара. 
 
 

 

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

 
 
 
 

 
 



 

 

 
 Предлог листе  објавити на огласној табли Градске управе града Пожаревца дана 11.05.2015. 
године и на званичној интернет страници Градске управе града Пожаревца (www.pozarevac.rs). 

 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 2015. години, улица Дринска број 2, 
12000 Пожаревац, са назнаком: „Приговор на предлог листе за расподелу средстава за 
финансирање и суфинансирање пројеката у култури у 2015. години“. 

 

 

 

КОМИСИЈА ЗА САЧИЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ 
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2015. 

ГОДИНИ 

     

 

               1. Дејан Крстић, председник, с.р. 

      2. Др Гордан Бојковић, члан, с.р. 

       3. Радомир  Михајловић, члан, с.р. 

      4. Драган Радовановић, члан , с.р. 

                                                        5. Беба  Станковић, члан, с.р. 

                                             6. Марија Пајовић, члан, с.р. 

                                       7. Тања Мрдак, члан с.р., 

 

 


