Република Србија
ОПШТИНА ЉУБОВИЈА
-Општинско већеБрој: 06-67/2018-02
Датум: 11.05.2018. године
Љубовија
На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Србије“, број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 71. Статута општине
Љубовија („Службени лист општине Љубовија“, број 6/2008 и 9/2017) и члана 24. став 3.
Правилника о начину, поступку и критеријумима за избор пројеката, програма и
манифестација у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета општине Љубовија
број: 06-100/2017-02 од 09.03.2017. године, Општинско веће општине Љубовија на седници
одржаној дана 11.05.2018. године, доноси

ОДЛУКУ
о суфинансирању пројекта, програма и манифестација у култури из буџета општине
Љубовија у 2018. години

Редни
број

I Одобравају се средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара за суфинансирање
пројеката поднетих на Јавни конкурс за финансирање или суфинансирања пројеката,
програма и манифестација у култури из буџета општине Љубовија у 2018. години, и то:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Подносилац предлога
Културно уметничко
друштво „Азбуковица“
Љубовија
Дечији драмски студио
„Кукумиш“
Љубовијско драмско
позориште Љубовија
Пр Предраг Срећковић,
Производња
кинематографских дела
„Love, peace and beaty“,
Љубовија
Милош Јовановић пр,
кинематографска и
телевизијска продукција
Братољуб – МЈ Љубовија
Удружење грађана
„Завичај-Љубовија“
Љубовија

Назив пројекта
Неговање традиције
фолкорне и изворнопевачке баштине

Износ одобрених
средстава

1.250.000,00 динара

Креативне радионице за
децу и дечија позоришна
представа

100.000,00 динара

Народни посланик

100.000,00 динара

„Мост на Дрини“
документарни филм

300.000,00 динара

Културно лето 2018.

150.000,00 динара

Ратна дејства у Азбуковици
и Подрињу 1914-1915
година и Љубовијски одред

100.000,00 динара
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II Одбијају се пројекти подносиоца: 1. Удружењe продукција „Сокофилм“ Љубовија назив
пројекта - Играни дугометражни филм – „Љубовијски одред 1914“ и 2. Омладинско
еколошко удружење „Наша Љубовија“ назив пројека – Култура за младе, поднети на Јавни
конкурс за финансирање или суфинансирања пројеката, програма и манифестација у култури
из буџета општине Љубовија у 2018. години, из разлога што напред поднети пројекти не
испуњавају услове и критеријуме који се тичу садржине и квалитета предлога пројекта.
III Са изабраним подносиоцима пројеката из члана 1. диспозитива ове Одлуке у року од 8
дана од дана пријема позива на закључење уговора, начелник Општинске управе општине
Љубовија закључиће уговоре којима се уређују међусобна права и обавезе уговорних страна.
IV Средства из члана 1. ове Одлуке планирана су Одлуком о буџету општине Љубовија за
2018. годину („Службени лист општине Љубовија“, број 14/2017) на разделу Општинске
управе, позиција 102, конто 481-дотације невладиним организацијама.
V За реализацију ове Одлуке надлежна је Општинска управа општине Љубовија.
VI Ову Одлуку доставити подносиоцима из члана 1. и 2. овог диспозитива и објавити на
интернет страни општине Љубовија www.ljubovija.rs.
Образложење
Општина Љубовија је у Одлуци о буџету за 2018. годину на разделу Општинске
управе, позиција 102, конто 481-дотације невладиним организацијама обезбедила средства у
износу од 2.000.000,00 динара за финaнсирање/суфинансирање пројекта, програма и
манифестација у култури за 2018. годину. Правилником о начину, поступку и критеријумима
за избор пројеката, програма и манифестација у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета општине Љубовија број: 06-100/2017-02 од 09.03.2017. године (у
даљем тексту: Правилник) дефинисан је начин доделе средстава из буџета кроз спровођење
јавног конкурса. Општинско веће општине Љубовија je 16.03.2018. године расписало Јавни
конкурс за финансирање или суфинансирањe пројеката, програма и манифестација у култури
из буџета општине Љубовија у 2018. години. На исти су пристигле у року пријаве од стране:
Р.б.

Назив подносиоца

Број пријаве

Датум

1.

Дечији драмски студио „Кукумиш“

06-67/18-02

12.04.2018.

2.

Омладинско еколошко удружење „Наша Љубовија“

06-67/18-02

16.04.2018.

3.

Удружење продукција Соко филм Љубовија

06-67/18-02

18.04.2018.

4.

Предраг Срећковић ПР, Производња
кинематографских дела, „Love, peace and beauty”,
Љубовија

06-67/18-02

19.04.2018.

5.

КУД „Азбуковица“ Љубовија

06-67/18-02

19.04.2018.

6.

У.Г. „Завичај – Љубовија“ из Љубовије

06-67/18-02

20.04.2018.

7.

Љубовијско Драмско Позориште

06-67/18-02

20.04.2018.

8.

Милош Јовановић ПР, Кинематографска и телевизијска
продукција Братољуб – МЈ Љубовија

06-67/18-02

20.04.2018.
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Правилником је у члану 4. дефинисано да пројекти којима се остварују потребе и
интереси грађана у области културе на територији општине Љубовија могу бити одобрени
уколико испуњавају услове и критеријуме у погледу: 1) предлагача пројекта; 2) садржине и
квалитета пројеката; 3) услова финансирања пројеката; 4) форме предлога пројеката. У члану
21. став 1. Правилника је прописано да се поступак избора пројеката који су примљени у
предвиђеном року врше у две фазе, у ставу 2. истог члана је прописано да се у првој фази
врши административна (формална) провера и оцена испуњености прописаних услова и
критеријума у погледу подносиоца предлога пројекта, односно носиоца пројекта и форма
предложеног програма, док се у ставу 3. истог члана прописује да предлог пројекта у првој
фази, неће бити одобрен уколико је: примљен по истеку рока за подношење пројекта;
некомплетан или у нескладу са формалним условима из овог Правилника; и уколико носилац
програма или један или више његових партнера не испуњавају прописане критеријуме.
Комисија за спровођење конкурса је прегледала поднете пријаве и утврдила да сви
подносиоци пројеката испуњавају напред наведене услове и критеријуме, па је у складу са
чланом 22. Правилника приступљено другој фази у којој се извршила процена квалитета
ових предлога пројеката у складу са чланом 7. и 8. Правилника. Комисија за спровођење
конкурса је такође утврдила да подносиоци: 1. Удружење продукција „Сокофилм“ Љубовија
са називом пројекта Играни дугометражни филм „Љубовијски одред 1914“ и 2. Омладинско
еколошко удружење „Наша Љубовија“ са називом пројекта – Култура за младе, не испуњавају
прописане услове и критеријуме који се тичу садржине и квалитета предлога пројекта, што је
дефинисано у члану 7. Правилника.
Комисија за спровођење конкурса је у складу са чланом 24. став 1. Правилника
доставила Општинском већу Извештај са предлогом расподеле средстава за
финансирање/суфинансирање пројеката, програма и манифестација у култури у 2018. години
број 06-67/2018-04 од 10.05.2018. године представљен следећом табелом:
1. КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО
„АЗБУКОВИЦА“, назив пројекта:
Неговање традиције фолклорне и изворно-певачке
баштине
2. ДЕЧИЈИ ДРАМСКИ СТУДИО „КУКУМИШ“, назив
пројекта: Креативне радионице за децу и дечија
позоришна представа
3. ЉУБОВИЈСКО ДРАМСКО ПОЗОРИШТЕ
ЉУБОВИЈА, назив пројекта: Позоришна представа
„Народни Посланик“
4. ПРЕДРАГ СРЕЋКОВИЋ ПР, ПРОИЗВОДЊА
КИНЕМАТОГРАФСКИХ ДЕЛА, „LOVE, PEACE AND
BEAUTY”, ЉУБОВИЈА назив пројекта: Мост на Дринидугометражни документарни филм

1.250.000,00 динара

100.000,00 динара

100.000,00 динара

300.000,00 динара

5. МИЛОШ ЈОВАНОВИЋ ПР, КИНЕМАТОГРАФСКА И
ТЕЛЕВИЗИЈСКА ПРОДУКЦИЈА БРАТОЉУБ – МЈ
ЉУБОВИЈА назив пројекта: Културно лето 2018,

150.000,00 динара

6. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ЗАВИЧАЈ ЉУБОВИЈА“
назив пројекта: Ратна дејства у Азбуковици и Подрињу
1914. године

100.000,00 динара

-47.
УДРУЖЕЊЕ
ПРОДУКЦИЈА
СОКО
ФИЛМ
ЉУБОВИЈА назив пројекта: Играни дугометражни филм –
„Љубовијски одред 1914“

Не предлаже се
суфинансирање пројекта

8. ОМЛАДИНСКО ЕКОЛОШКО УДРУЖЕЊЕ „НАША
ЉУБОВИЈА“ назив пројекта – Култура за младе

Не предлаже се
финансирање пројекта

Разматрајући напред наведени Извештај са предлогом расподеле средстава
Општинско веће је, на седници одржаној 11.05.2018. године, исти усвојило и донело одлуку
као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
с.р. Милован Ковачевић

