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На основу члана 76. став .1 Закона о култури (''Сл. гласник РС'', бр. 72/09, 13/2016 и 30/16-
испр.) и члана 2. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 
јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 105/16), Председник општине Кула, 
расписује:  
 

Ј А В Н И     К О Н К У Р С 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
 

Општина Кула у 2017. години  финансираће пројекте у култури  из следећих области 
културе:  
 
1. музичка културна делатност (стваралаштво, продукција, интерпретација) у износу од     600 
000,00 динара. 
 
2. позоришна уметност (стваралаштво, продукција, интерпретација) у износу од 2 200 000,00 
динара. 
 
3. уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција, 
интерпретација) у износу од 2 200 000,00 динара. 
 

Финансирање пројеката у култури обухвата трошкове организовања манифестација, 
континуиране активности (рад секција), програми гостовања у другим срединама; награде за 
значајна остварења у области културе; унапређење услова рада и опремање потребном 
опремом за реализацију пројекта, текући расходи и издаци. 
 

Пријавa на Конкурс подноси се искључиво на обрасцу ПРИЈАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И 
СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У 2017. ГОДИНИ која се може преузети  са 
интернет старнице Општине Кула: www.kula.rs. Пријава се подноси у затвореној коверти на 
Писарници Општине Кула у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у ''Кулској комуни'',  
на адресу:  Општина Кула, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: "НЕ ОТВАРАТИ" - Пријава на 
конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури  (обавезно навести за коју 
културну област се конкурише - музичка културна делатност или позоришна уметност или 
уметничка игра – класичан балет, народна игра, савремена игра) 

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за 
обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), 
као и други субјекти у култури који су регистровани на територији општине Кула, осим установа 
културе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне 
самоуправе, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на 
конкурсима које расписују њихови оснивачи. 
 

Уз попуњени образац Пријаве, обавезно се подноси и:  

http://www.kula.rs/


- фотокопијa решења о упису у регистар код надлежног органа;  

- изјавa оверенa и потписанa од стране овлашћеног лица подносиоца пријаве.  
- фотокопију извода из Статута подносиоца пријаве у коме је утврђено да се циљеви   
      подносиоца остварују у области културе у којој се пројекат остварује 
Под потпуном пријавом се подразумева: 

1. уредно попуњен  и оверен образац пријаве; 
2. детаљни опис пројекта; 
3. детаљно разрађен буџет пројекта; 
4. подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора 

пројекта; 
5. као и други документи наведени у тексту конкурса 

 
Непотпуне и неблаговремене пријаве, непотписане и неоверене пријаве, пријаве послате 

путем факса или електронске поште, пријаве корисника којима је општина предходне године 
доделила средства на име финансирања или суфинансирања пројеката у култури, а који нису 
поднели извештај о њиховој реализацији у предвиђеном року као и пријаве које нису у складу са 
условима јавног конкурса не разматрају се. 

Једнократни пројекти који су већ подржани на претходним конкурсима органа који је 
расписао конкурс, неће се разматрати 

 
Пријаве и приложена документација не враћају се подносиоцима пријава.  

Општина задржава право да од подносиоца који су благовремно поднели пријаве, по 
потреби затражи додатну документацију и информације. 

За тачност података унетих у пријави одговара подносилац пријаве.  

 
Председник општине образује за сваку област културе комисију која врши вредновање 

пројекта на основу критеријума утврђених Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 105/16) 

Комисија разматра пријаве на конкурс, и доставља Председнику општине предлог 
расподеле финансијских средстава након чега Председник општине доноси решење о избору 
прojeкaтa кojи сe финaнсирajу/суфинансирају из буџeтa општине Кула. Резултати јавног конкурса 
објавиће се се на званичној интернет страни Општине кула, најкасније 60 дана од дана 
завршетка подношења пријава. 

Председник општине и овлашћено лице изабраниог подносиоца пројекта закључиће 
уговор којим ће уредити међусобна права и обавезе. 

  

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Видекањић Перица 

 


