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              КОМИСИЈА  ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ПРИЈАВЉЕНИХ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА   

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ ЗА 2016. 

ГОДИНУ 

 

 

ЗАПИСНИК  
 

 

           Комисија за вредновање пријављених програма/пројеката  културно-уметничких 

друштава у Граду Пожаревцу за 2016. годину у саставу: 

         1. Иван Јовић, члан Градског већа Града Пожаревца, председник комисије; 

2.Гордан Бојковић, члан; 3.Марија Влајовић, Центар за културу Пожаревац, члан; 

4.Весна Пејић члан Градског већа Града Пожаревца,члан; и 5.Зоран Ђорђевић, 

Одељење за друштвене делатности Градске управе Града Пожаревца члан.  

           Дана 11.07.2016. године  Председник  Kомисије  за вредновање пријављених 

програма / пројеката културно-уметничких друштава  у Граду Пожаревца на основу 

решења Градског већа Града Пожаревца бр. 01-06-106/2016-25 од 17.06.2016. године сазвао 

је састанак Комисије који је одржан дана 11.07.2016. године, са почетком  у  10 сати у сали 

11 Градске управе Града Пожаревца. 

 

           Састанку су присуствовали: : Иван Јовић, члан Градског већа Града Пожаревца, 

председник Комисије,  Марија Влајовић, Центар за културу Пожаревац члан, Гордан 

Бојковић, члан, Весна Пејић члан Градског већа Града Пожаревца,члан, Зоран 

Ђорђевић, Одељење за друштвене делатности Градске управе града Пожаревца, члан.  

Одсутна је била, Весна Пејић члан Градског већа Града Пожаревца. 

 

 
ДНЕВНИ РЕД 

 

 

          Разматрање приспелих пријава по расписаном конкурсу у листу „Реч народа 

дана 21.06.2016. годин  и утврђивање листе за финансирање, односно суфинансирање 

програма/пројеката  културно-уметничких друштава у Граду Пожаревцу за 2016. године. 

    

   Комисија је прихватила дневни ред и  извршила  отварање  приспелих пријава културно-

уметничких друштава у Граду Пожаревцу и једногласно утврдила: 
 

             

 

 

 



 I.   Благовремено пристигле  пријаве до 06.07. 2016 године од КУД-ова су: 
 

Број предмета пријаве Назив подносиоца пријаве Датум пријема    

1. 01-40-1175/2016 КУД  „МЛАДОСТ“  ПОЉАНА 04.07.2016 

2. 01-40-1163/2016 КУД „БУБУШИНАЦ“БУБУШИНАЦ 30.06.2016 

3. 01-40-1189/2016 КУ„МИОДРАГ  МИЉКОВИЋ -МИДГА“ ЋИРИКОВАЦ     05.07.2016 

4. 01-40-1171/2016 КУД „БОЖИДАР ДИМИТРИЈЕВИЋ КОЗИЦА“ ДРМНО 01.07.2016 

5. 01-40-1191/2016 КУД „МИЛОШ САВИЋ“ ЛУЧИЦА 05.07.2016 

6. 01-40-1200/2016 КУД „БРАДАРАЦ“ БРАДАРАЦ 06.07.2016 

7. 01-40-1192/2016 КУД „ДР. РАША ЛАЗАРЕВИЋ“ЖИВИЦА 05.07.2016 
8. 01-40-1188/2016 КУД „МИЛЕНКО СТОЈКОВИЋ“ КЛИЧЕВАЦ 05.07.2016 

 

  Рок за пријаву био је 15 дана од дана објављивања Конкурса. Поднетих пријава је 8 и све 

су благовремено поднете до 06.07.2016.године. 

    

     II.  Комплетну  и уредно достављену документацију су поднели:  
 

1. КУД “Младост” из Пољане, 
 Пријава бр. . 01-40-1175/2016 од 04.07.2016 

2. КУД “др. Раша Лазаревић”из Живице  
Пријава бр. 01-40-1192/2016  од  05.07.2016 . године,  

3. КУД „Бубушинац“ из Бубушинца  
    Пријава бр. 01-40-1163/2016 од  30.06.2016. године,  

4. КУД “Брадарац“ из Брадарца 

    Пријава бр. 01-40-1200/2016 од 06.07.2016. године, 

5. КУД “Миодраг Миљковић Мидга” Ћириковац 

    Пријава бр. 01-40-1189/2016 од  05.07.2016. године, 

6. КУД “Божидар Димитријевић Козица” Дрмно 

    Пријава бр. 01-40-1171/2016 од 01.07.2016 године, 

7. КУД „Миленко Стојковић“ Кличевац 

   Пријава бр. 01-40-1188/2016 0д 05.07.2016. године, 

8. КУД „Милош Савић“ Лучица 

    Пријава бр. 01-40-1191/2016 од 05.07.2016. године 

 

 

  Комисија за вредновање пријављених програма/пројеката Културно-Уметничких друштава 

у граду Пожаревцу за 2016. годину: 

 

 1. Иван Јовић,председник,___________________________________ 

 2. Гордан Бојковић, члан,____________________________________ 

 3. Весна Пејић, члан,______________________________________ 

            4. Марија Влајовић, члан,____________________________________ 

            5. Зоран Ђорђевић, члан, ____________________________________ 

             

 

            - Састанак је завршен у 11 сати. 

 

            -  Записник сачинио Зоран Ђорђевић, члан Комисије. 

 

 

      У Пожаревцу, 13.07.2016. године 

 
 

 



ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ЗА ФИНАСИРАЊЕ, ОДНОСНО, СУФИНАСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА 

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ ЗА 2016. ГОДИНУ, ПО 

РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ОБЈАВЉЕНОГ У ЛИСТУ “РЕЧ НАРОДА” 

21.06.2016.ГОДИНЕ 

             

 
                                                РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА  
 

 

          Комисија за вредновање пријављених програма / пројеката  извршила је следећу 

расподелу средстава КУД- овима који су поднели благовремену и комплетну 

документацију. 
           

   

            1 КУД “Младост” из Пољане, 
 Пријава бр. . 01-40-1175/2016 од 04.07.2016 

 Тражена средства : 893.000,00 динара 
Комисија је одредила следећи број бодова: 

* редован рад секција (по броју секција) за друштва која испуњавају услове  из члана 4. 

Правилник……………………………6 бодова 

* учешће на градским смотрама…….5 бодова 

* учешће на регионалним смотрама...0 бодова 

* учешће на републичким смотрама…0 бодова 

* Учешће на међународним смотрама..0 бодова (само уколико постоји званични позив за 

учешће Граду Пожаревцу или Центру за културу) 

* освојене награде на градским, општинским и републичким такмичењима…0 

*  организација фестивала  (уколико је КУД  носилац) ….0 бодова 

* Учешће у јавним културним манифестацијама……5 бодова 

* стимулација………………………..10 бодова  

Укупно бодова …………………….26 бодова 
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА……. 200.000,00 

 

 

           2. КУД “др. Раша Лазаревић”из Живице  
Пријава бр. 01-40-1192/2016  од  05.07.2016 . године  

Тражена средства : 788.400,00 динара 
Комисија је одредила следећи број бодова: 

* редован рад секција (по броју секција) за друштва која испуњавају услове  из члана 4. 

Правилник……………………………10 бодова 

* учешће на градским смотрама…….5 бодова 

* учешће на регионалним смотрама...0 бодова 

* учешће на републичким смотрама…15 бодова 

* Учешће на међународним смотрама..0 бодова (само уколико постоји званични позив за 

учешће Граду Пожаревцу или Центру за културу) 

* освојене награде на градским, општинским и републичким такмичењима…0 

*  организација фестивала  (уколико је КУД  носилац) ….0 бодова 

* Учешће у јавним културним манифестацијама……5 бодова 

* стимулација………………………..10 бодова  

Укупно бодова …………………….45 бодова 
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА……. 346.140 

 

 

 

 



3. КУД „Бубушинац“ из Бубушинца  
    Пријава бр. 01-40-1163/2016 од  30.06.2016. године 

Тражена средства : 458.800,00 динара 
Комисија је одредила следећи број бодова: 

* редован рад секција (по броју секција) за друштва која испуњавају услове  из члана 4. 

Правилник……………………………10 бодова 

* учешће на градским смотрама…….5 бодова 

* учешће на регионалним смотрама...0 бодова 

* учешће на републичким смотрама…0 бодова 

* Учешће на међународним смотрама..0 бодова (само уколико постоји званични позив за 

учешће Граду Пожаревцу или Центру за културу) 

* освојене награде на градским, општинским и републичким такмичењима…0 

*  организација фестивала  (уколико је КУД  носилац) ….5 бодова 

* Учешће у јавним културним манифестацијама……5 бодова 

* стимулација………………………..10 бодова  

Укупно бодова …………………….35 бодова 
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА……. 269.220 

 

4. КУД “Брадарац“ из Брадарца 

    Пријава бр. 01-40-1200/2016 од 06.07.2016. године, 

Тражена средства : 673.000,00 динара 
Комисија је одредила следећи број бодова: 

* редован рад секција (по броју секција) за друштва која испуњавају услове  из члана 4. 

Правилник……………………………10 бодова 

* учешће на градским смотрама…….5 бодова 

* учешће на регионалним смотрама...0 бодова 

* учешће на републичким смотрама…0 бодова 

* Учешће на међународним смотрама..0 бодова (само уколико постоји званични позив за 

учешће Граду Пожаревцу или Центру за културу) 

* освојене награде на градским, општинским и републичким такмичењима…0 

*  организација фестивала  (уколико је КУД  носилац) ….5 бодова 

* Учешће у јавним културним манифестацијама……5 бодова 

* стимулација………………………..10 бодова  

Укупно бодова …………………….35 бодова 
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА……. 269.220 

 

5. КУД “Миодраг Миљковић Мидга” Ћириковац 

    Пријава бр. 01-40-1189/2016 од  05.07.2016. године, 

Тражена средства : 656.000,00 динара 
Комисија је одредила следећи број бодова: 

* редован рад секција (по броју секција) за друштва која испуњавају услове  из члана 4. 

Правилник……………………………10 бодова 

* учешће на градским смотрама…….5 бодова 

* учешће на регионалним смотрама...0 бодова 

* учешће на републичким смотрама…0 бодова 

* Учешће на међународним смотрама..0 бодова (само уколико постоји званични позив за 

учешће Граду Пожаревцу или Центру за културу) 

* освојене награде на градским, општинским и републичким такмичењима…0 

*  организација фестивала  (уколико је КУД  носилац) ….0 бодова 

* Учешће у јавним културним манифестацијама……5 бодова 

* стимулација………………………..10 бодова  

Укупно бодова …………………….30 бодова 
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА……. 230.760 



 

 

6. КУД “Божидар Димитријевић Козица” Дрмно 

    Пријава бр. 01-40-1171/2016 од 01.07.2016 године, 

Тражена средства : 538.300,00 динара 
Комисија је одредила следећи број бодова: 

* редован рад секција (по броју секција) за друштва која испуњавају услове  из члана 4. 

Правилник……………………………10 бодова 

* учешће на градским смотрама…….5 бодова 

* учешће на регионалним смотрама...0 бодова 

* учешће на републичким смотрама…0 бодова 

* Учешће на међународним смотрама..0 бодова (само уколико постоји званични позив за 

учешће Граду Пожаревцу или Центру за културу) 

* освојене награде на градским, општинским и републичким такмичењима…0 

*  организација фестивала  (уколико је КУД  носилац) ….5 бодова 

* Учешће у јавним културним манифестацијама……5 бодова 

* стимулација………………………..10 бодова  

Укупно бодова …………………….35 бодова 
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА……. 269.220 

 
 

 

 

7. КУД „Миленко Стојковић“ Кличевац 

   Пријава бр. 01-40-1188/2016 0д 05.07.2016. године 

Тражена средства : 500.000,00 динара 
Комисија је одредила следећи број бодова: 

* редован рад секција (по броју секција) за друштва која испуњавају услове  из члана 4. 

Правилник……………………………8 бодова 

* учешће на градским смотрама…….5 бодова 

* учешће на регионалним смотрама...0 бодова 

* учешће на републичким смотрама…0 бодова 

* Учешће на међународним смотрама..0 бодова (само уколико постоји званични позив за 

учешће Граду Пожаревцу или Центру за културу) 

* освојене награде на градским, општинским и републичким такмичењима…0 

*  организација фестивала  (уколико је КУД  носилац) ….0 бодова 

* Учешће у јавним културним манифестацијама……5 бодова 

* стимулација………………………..10 бодова  

Укупно бодова …………………….28 бодова 
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА……. 215.376 

 

 

 

8. КУД „Милош Савић“ Лучица 

    Пријава бр. 01-40-1191/2016 од 05.07.2016. године 

Тражена средства : 220.000,00 динара 
Комисија је одредила следећи број бодова: 

* редован рад секција (по броју секција) за друштва која испуњавају услове  из члана 4. 

Правилник……………………………6 бодова 

* учешће на градским смотрама…….5 бодова 

* учешће на регионалним смотрама...0 бодова 

* учешће на републичким смотрама…0 бодова 

* Учешће на међународним смотрама..0 бодова (само уколико постоји званични позив за 



учешће Граду Пожаревцу или Центру за културу) 

* освојене награде на градским, општинским и републичким такмичењима…0 

*  организација фестивала  (уколико је КУД  носилац) ….0 бодова 

* Учешће у јавним културним манифестацијама……5 бодова 

* стимулација………………………..10 бодова  

Укупно бодова …………………….26 бодова 
ОДОБРЕНА СРЕДСТВА……. 200.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

  Комисија за вредновање пријављених програма/пројеката Културно-Уметничких друштава 

у граду Пожаревцу за 2016. годину: 

 

 1. Иван Јовић,председник,___________________________________ 

 2. Гордан Бојковић, члан,____________________________________ 

 3. Весна Пејић, члан,______________________________________ 

            4. Марија Влајовић, члан,____________________________________ 

            5. Зоран Ђорђевић, члан, ____________________________________ 

             

 

            - Састанак је завршен у 11 сати. 

 

            -  Записник сачинио Зоран Ђорђевић, члан Комисије. 

 

 

      У Пожаревцу, 13.07.2016. године 

 
 

 

 


