
Република Србија 

ГРАД ЧАЧАК 

Градско веће 

Број: 06-64/2021-III 

21. април 2021. године  

Ч А Ч А К 

 

 

 На основу члана 76. став 4. Закона о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016, 

30/2016 – испр. и 6/2020) и члана 84. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ број 6/2019), 

а на предлог Стручне комисије за избор пројеката у култури број 06-43/2021-III од 7. априла 

2021. године, 

 

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 21. априла 2021. године, донело је 

 

 

ОДЛУКА 

о расподели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и 

уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града 

Чачка у 2021. години 

  

 

1. Средства  буџета града Чачка намењена за финансирање или суфинансирање пројеката 

у култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на 

територији града Чачка у 2021. години, у износу од 8.000.000,00 динара,  расподељују се 

следећим подносиоцима пројеката: 

 

Редни 

број 

Подносилац 

пројекта 

 

 

Назив 

пројекта 

 

Област културне 

делатности 

 

 

Износ 

 (у динарима) 

1.  

Завичајно 

друштво 

„Чачани“ Чачак 

Објављивање 

каталога са 

радовима првог 

чачанског 

вајара Драгана 

Ћирковића са 

видео 

презентацијом 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

55.000,00 

2.  

Железничко 

културно 

уметничко 

друштво „Дуле 

Милосављевић“ 

Чачак 

11. Дечији 

фестивал 

фолклора 

„Чачански 

опанак“ 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

400.000,00 

3.  

Културно 

уметничко 

друштво  

„Бамби“ Чачак 

народна ношња 

„Околине 

Београда“ 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

250.000,00 

4.  Удружење Капетан Коча музика (стваралаштво, 90.000,00 



„World music 

center Serbia“ 

Чачак  

путује... продукција, 

интерпретација) 

5.  

Удружење 

фолклора и 

народног 

стваралаштва 

„Дукати“ Чачак 

 

17. 

Међународни 

фестивал 

фолклора 

„Вечери 

фолклора поред 

Западне 

Мораве“ и 

набавка 

народне ношње 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

200.000,00 

6.  

Удружење 

„Театар ретких 

генијалаца“ 

Чачак 

Позоришна 

представа 

„Венчања неће 

бити“ 

позоришна уметност 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

100.000,00 

7.  

Удружење 

„Српско руско 

белоруско 

пријатељство 

Србије“ Чачак 

Концерт хора 

„Лучинушка“ 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

100.000,00 

8.  

Културно 

уметничко 

друштво  

„Абрашевић“ 

Чачак 

Обичајне песме, 

игре и ношње 

на покладама 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

400.000,00 

9.  

Друштво 

староседелаца 

Љубића 

„Гребићи“ 

Љубићки албум уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

40.000,00 

10. 

Културно 

уметничко 

друштво  

„Радиша 

Поштић“ 

Мрчајевци 

Смотра дечијег 

фолклора 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

120.000,00 

11. 

Удружење рома 

„Будимо људи“ 

Чачак 

Културно 

уметнички 

програм 

поводом 

светског дана 

Рома 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

60.000,00 

12. 

Фото кино клуб 

„Чачак“ Чачак 

„Породични 

портрет 2021 – 

породичне 

филмска уметност и 

остало аудио-

визуелно 

100.000,00 



приче“  стваралаштво 

13. 

Фото кино клуб 

„Чачак“ Чачак 

Каталог 

фотографија 

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

80.000,00 

14. 

Фото кино клуб 

„Чачак“ Чачак 

„19. Дани 

фотографије - 

Чачак 2021“ 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

150.000,00 

15. 

Уметничко 

друштво 

„Градац“ Чачак 

Часопис 

„Градац“ 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

1.410.000,00 

16. 

Удружење 

„Културно 

просветна 

заједница“ Чачак 

Култура у 

фокусу 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

1.000.000,00 

17. 

Студио за дизајн 

“Lupo design 

studio” Чачак 

Поп арт 

монументи 

Чачка 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

100.000,00 

18. 

Културно 

уметничко 

друштво  

„Српски јелек“ 

Чачак 

Неговање 

изворне песме 

„У глас на бас“ 

и српска 

кухиња 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

40.000,00 

19. 

Удружење 

„Омладинско 

позориште 

Морава театар“ 

Чачак 

Дечија 

позоришна 

представа 

„Црвенкапа“ 

позоришна уметност 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација); 

200.000,00 

20. 

Удружење 

„Чувари дела 

Вука Караџића“ 

Чачак 

Завичајни 

свет(л)описи 

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

200.000,00 

21. 

Фолклорни 

ансамбл 

„Ветерани града 

Чачка“ Чачак 

 

Сабор ветерана 

„Моравски вез“ 

уметничка игра – 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

70.000,00 

22. 

Удружење 

„Креативна 

јазбина“ Чачак 

Објављивање 

књиге песама 

„Наранџаста, 

блиска 

константа 

голица“ Иване 

Пајић 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

120.000,00 

23. 

Удружење 

„Креативна 

јазбина“ Чачак 

Летње игре 

сликарским 

техникама 

(Лист) 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

80.000,00 



архитектура 

24. 

Удружење 

„Богати легат 

искрених 

стваралаца 

Србије“ Горњи 

Милановац 

Вековне стазе 

виолинског 

звука 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

45.000,00 

25. 

Удружење 

грађана 

„Платформа за 

промоцију 

уметности 

мултиоригинала“ 

Доња Трепча 

Културне 

политике 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

250.000,00 

26. 

Удружење 

спортских 

новинара града 

Чачка 

Спортске 

легенде Чачка 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

150.000,00 

27. 

Фото група 

„Формат“ Чачак   

Школа 

фотографије   

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

100.000,00 

28. 

Фото група 

„Формат“ Чачак   

Фото дани 

Чачка 2021 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

100.000,00 

29. 

Удружење 

визуелних 

уметника Чачак 

Портрет године ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

300.000,00 

30. 

Удружење 

„Ирмос“ Чачак 

Изазови и 

одговори 

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

100.000,00 

31. 

Радничко 

културно 

уметничко 

друштво „ФРА“ 

Чачак 

Међународни 

фестивал 

фолклора „Са 

Овчара и 

Каблара“ 

уметничка игра - 

класичан балет, 

народна игра, 

савремена игра 

(стваралаштво, 

продукција и 

интерпретација) 

150.000,00 

32. 

Удружење 

„Архи зона“ 

Чачак 

Улицама нашег 

града 

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

90.000,00 

33. 

Издавачка кућа 

„Дерета“ ДОО 

Београд 

 

Милкица 

Милетић - 

„Менует у 

шејтановим 

папучама“ - 

роман о Чачку 

(односно, 

завршни део 

трилогије о 

Чачку) 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

160.000,00 

34. Друштво Ликовна ликовне, примењене, 150.000,00 



ликовних 

уметника 

„Рисим“ Чачак 

уметност Чачка 

2021 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

35. 

Удружење 

„Прича“ Чачак 

Музички 

карневал за 

децу и младе 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

250.000,00 

36. 

Удружење 

„Светосавске 

свечаности“ 

Чачак 

Светосавски 

духовни 

концерти 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

100.000,00 

37. 

Удружење „Еко 

дизајн“ Чачак 

Уређење 

дворишта 

Музеја 

детињства кроз 

малу школу 

баштованства 

научноистраживачке и 

едукативне 

делатности у култури 

50.000,00 

38. 

Удружење 

„Наше дрво“ 

Чачак 

Креације и 

рукотворине 4 

остала извођења 

културних програма и 

културних садржаја 

(мјузикл, циркус, 

пантомима, улична 

уметност и сл.) 

50.000,00 

39. 

Центар за развој 

и унапређење 

породичног 

функционисања 

„Хоризонти“ 

Чачак 

Дечја ликовна 

колонија - 

Чачак 

ликовне, примењене, 

визуелне уметности, 

дизајн, уметничка 

фотографија и 

архитектура 

50.000,00 

40. 

Европски 

културни форум 

Београд 

Лунгоме 

дроменца 

(радни назив) 

филмска уметност и 

остало аудио-

визуелно 

стваралаштво 

540.000,00 

 

 

 

2. Средства нису одобрена следећим подносиоцима пројеката: 

 

Редни 

број 
Подносилац  

 

 

Назив пројекта 

 

Област културне 

делатности 

 

 

Предлог 

1.  

Књижевни клуб 

„Драгослав 

Грбић“ Чачак 

Штампање и 

представљање 

антологије 

дечијег 

стваралаштва у 

Чачку, фестивал 

поезије и 

штампање 

књиге 

„Хитлерова 

деца“ Милутина 

Миће 

 

 

 

одбачено 



Миловановића 

2.  

Удружење рома 

„Будимо људи“ 

Чачак 

Културно 

уметнички 

програм 

поводом 

светског дана 

Рома 

 

одбачено 

3.  

Удружење 

грађана „Центар 

за истраживачко 

новинарство“ 

Чачак 

Виртоузи са 

Мораве 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) одбачено 

4.  

Културно 

уметничко 

друштво „Вук 

Караџић“ 

Грабовац 

Два града на 

Морави – 

књижевна 

сусретања 

песника из 

Чачка и 

Трстеника 

књижевност 

(стваралаштво, 

преводилаштво) 

одбачено 

5.  

Уметничко 

удружење „Piano 

forte“ Чачак 

Музика и ми  

одбачено 

6.  

Удружење 

„Страцимиров 

запис“ Чачак    

Ој Мораво – 

заштита, 

чување, 

представљање, 

интерпретација 

– трећа 

(завршна) фаза 

 

одбачено 

7.  

Музичка школа 

„Др Војислав 

Вучковић“ Чачак 

Летњи 

концерти 

Музичке школе 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 

одбачено 

8.  

Удружење 

„Зелена јабука“ 

Пријевор 

Дани завичајне 

музике „Низ 

Мораву песма 

нек потече“ 

музика (стваралаштво, 

продукција, 

интерпретација) 
одбачено 

9.  
ДОО „Чворак“ 

Чачак 

неблаговремено 
одбачено 

 

 

2. Учесници конкурса који су добили мањи износ средстава од траженог дужни су да 

доставе нову спецификацију трошкова у складу са додељеним средствима, у року од 

15 дана од дана објављивања одлуке о расподели средстава  

 

3. Са изабраним подносиоцима из тачке 1. Одлуке закључиће се уговор о 

финансирању односно суфинансирању пројеката  

 

4. За израду и реализацију уговора задужује се Градска управа за друштвене 

делатности града Чачка 

 

5. Ову Одлуку објавити на веб-сајту града Чачка www.cacak.org.rs. 

 

 

 

 



Образложење 

 

Градско веће града Чачка расписало је Јавни конкурс ради прикупљања предлога за 

финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и 

научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, а у складу са 

Законом о култури („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020) и 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 („Службени гласник РС” број 105/2016 и 112/2017). Јавни конкурс је објављен 15. 

јануара 2021. године у дневном листу „Ало“ и на сајту града Чачка (www.cacak.org.rs) и трајао 

је 30 дана, а закључно са 17. фебруаром  2021. године. У наведеном року достављено је 49 

пројеката, од којих је једна пријава пројекта била неблаговремена. 

 

 На основу  члана 11. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, Стручна комисија за избор 

пројеката у култури (образована Решењем Градског већа број 06-41/2021-III од 19. марта 2021. 

године) затражила је од 12 учесника конкурса да допуне поднету пријаву, у року од осам дана 

од дана објављивања Обавештења на званичној интернет страници града Чачка. 

 

Након протека рока за допуну пријава Стручна комисија разматрала је приспеле пријаве 

на Јавни конкурс за прикупљање предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у 

култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији 

града Чачка у 2021. години.   

У складу са тачком 11. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, није разматран достављени 

пројекат Удружења „Зелена јабука“ Пријевор, јер нису у предвиђеном року доставили допуну 

пријаве.  

У складу са тачком 12. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, није разматран достављени 

пројекат ДОО „Чворак“ Чачак, јер је пријава неблаговремена.  

У складу са тачком 2. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, није разматран достављени 

пројекат Музичке школе „Др Војислав Вучковић“ Чачак, јер је пријава недопуштена, обзиром 

да право учешћа на конкурсу немају установе културе чији је оснивач Република Србија, 

аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. 

У складу са тачком 8. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, није разматран достављени 

пројекат Удружења „Страцимиров запис“ Чачак, Уметничког удружења „Piano forte“ Чачак, 

Удружења рома „Будимо људи“ Чачак (први поднет) и Књижевног клуба „Драгослав Грбић“ 

Чачак, јер су пријаве поднете на обрасцима који нису Пријавни обраци предвиђени овим 

Јавним конкурсом.  

У складу са правилима Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, није разматран достављени 

пројекат Културно уметничког друштва „Вук Караџић“ Грабовац, јер се не спроводи само на 

територији града Чачка. 

У складу са правилима Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, није разматран достављени 

пројекат Удружење грађана  „Центар за истраживачко новинарство“ Чачак, јер је пријава 



недопуштена, односно пројекат предвиђа производњу медијских садржаја, што се суфинансира 

на основу конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области 

јавног информисања на територији града Чачка. 

 

Градско веће је размотрило предлог Комисије и одлучило да се средства доделе 

следећим учесницима: 

 

1. Завичајно друштво „Чачани“ Чачак – Пројекат Објављивање каталога са 

радовима првог чачанског вајара Драгана Ћирковића са видео презентацијом 

 

Пројекат доприноси развоју и неговању завичајне књижевности и афирмацији 

завичајних писаца. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. Финансијски план је јасан, разрађен и усклађен са планом активности. 

Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

2. Железничко културно уметничко друштво „Дуле Милосављевић“ Чачак – 

Пројекат Дечји фестивал фолклора „ Чачански опанак“  

 

Пројекат популаризује изворно народно стваралаштво код деце и младих. Овај 

фестивал дуги низ година негује српску културну традицију и народне обичаје и упознаје  

младе са културном баштином свог и других народа. Пројекат је усклађен са општим 

интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен је квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. 

 

3. Културно уметничко друштво „Бамби“ Чачак – Пројекат Народна ношња 

„Околине Београда“ 

 

Пројекат  популаризује изворно народно стваралаштво код деце и младих.Усклађеност 

пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је 

усклађен са планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота 

 

4. Удружење „World music center Serbia“ Чачак – Пројекат Капетан Коча 

путује... 

 

Пројекат доприноси унапређењу културне понуде општине Чачка и њене афирмације у 

региону као центра за очување и промоцију народног стваралаштва, традиционалних песама и 

мелодија. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни 

ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан 

је и укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота.   

 

5. Удружење фоклора и народног стваралаштва „Дукати“ Чачак – Пројекат 17. 

Међународни фестивал фолклора „Вечери фолклора поред Западне Мораве“ 

и набавка народне ношње 

 

Пројекат доприноси популаризацији традиционалне народне игре, песаме и  мелодије 

српског народа и етничких група у Србији. Пројекат има одговарајући ниво 

репрезентативности на локалном, регионалном и међународном нивоу. Усклађеност пројекта са 



општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Финансијски план је 

разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

6. Удружење „Театар ретких генијалаца“ Чачак Пројекат Позоришна представа 

„Венчања неће бити“ 

 

Пројекат доприноси афирмацији чачанских глумаца на фестивалима у земљи и 

иностранству. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, 

економичан је и укључује више извора финансирања 

 

7. Удружење „Српско руско белоруско пријатељство Србије“ Чачак Пројекат 

Концерт хора „Лучинушка“ 

 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни 

ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан 

је и укључује више извора финансирања 

 

8. Културно уметничко друштво „Абрашевић“ Чачак Пројекат Обичајне песме, 

игре и ношње на покладама 

 

Подршка овом пројекту се заснива првенствено на давању доприноса унапређењу 

очувања српских народних обичаја и традиције, промовисању знања и вештина млађим 

генерацијама,  показујући изворност културе наших народа из свих области Србије. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 

Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и 

укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног 

живота. 

 

9. Друштво староседелаца Љубића „Гребићи“ Пројекат Љубићки албум 
 

Пројекат доприноси очувању културног наслеђа.   Усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен 

степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

10. Културно уметничко друштво „Радиша Поштић“ Мрчајевци Пројекат 

Смотра дечјег фолклора 

 

Пројекат доприноси очувању нематеријалног културног наслеђа. Усклађеност пројекта 

са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и 

садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 

усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. 

Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 



 

11. Удружење Рома „Будимо људи“  Чачак Пројекат Културно уметнички 

програм поводом Светског дана Рома 

 

Пројекат доприноси неговању културне баштине националних мањина. Усклађеност 

пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је 

разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. 

 

12. Фото кино клуб „Чачак“ Чачак Пројекат Породични портрет 2021 – 

породична прича 

 

 Пројекат истиче значај и афирмише традиционалне вредности кроз мултимедијалне 

презентације. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иноватисвност пројекта. Изражени капацитети 

потребни за реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. 

 

13. Фото кино клуб „Чачак“ Чачак Пројекат Каталог фотографија 

 

Пројекат омогућава прикупљање материјалних факата као основу за проучавање развоја 

фотографије и израду Фотомонографије града Чачка. Усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна 

иноватисвност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта. Финансијски 

план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице. 

 

14. Фото кино клуб „Чачак“ Чачак Пројекат „19. Дани фотографије – Чачак 

2021“ 

 

Пројекат доприноси афирмацији уметничке  фотографије. Усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и 

садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 

усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. 

Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

15. Уметничко друштво „Градац“ Чачак Пројекат Часопис „Градац“ 

 

Периодична публикација са традицијом и великим угледом у културној јавности. 

Постоји усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 

конкурса. Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта,  Изражен 

степен утицаја пројекта на квалитет културног живота 

 

 

16. Удружење „Културно просветна заједница“ Чачак Пројекат Култура у 

фокусу 

 

Пројекат омогућава подстицај и развој културно уметничког и аматерског стваралаштва 

у сеоским срединама и граду Чачку. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  

циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. 

Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а 



тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности 

пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. 

 

17. Студио за дизајн „Lupo design studio“ Чачак Пројекат Поп арт монументи 

Чачка 

 

Пројекат омогућава презентацију историјског богатства нашег града. Усклађеност 

пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је 

разрађен и усклађен са планом активности пројекта. 

 

18. Културно уметничко друштво „Српски јелек“ Чачак Пројекат Неговање 

изворне песме „У глас на бас“ и Српска кухиња 

 

Пројекат доприноси неговању народне традиције. Усклађеност пројекта са општим 

интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Финансијски план је разрађен и 

усклађен са планом активности пројекта. 

 

19. Удружење „Омладинско позориште Морава театар“ Чачак Пројекат Дечја 

позоришна представа „Црвенкапа“ 

 

Пројекат подстиче останак младих стваралаца у свом граду и омогућује предуслове за 

стварање сталног репертоара дечијих представа. Усклађеност пројекта са општим интересом у 

култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност 

пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно 

уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 

активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота. Изражен допринос развоју публике и 

видљивости пројеката. 

 

20.   Удружење „Чувари дела Вука Караџића“ Чачак Пројекат Завичајни 

свет(л)описи 

Пројекат подстиче научноистраживачку делатност у вези са завичајном нематеријалном 

културном баштином и савременом књижевношћу као и  читалачку културу код младих. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 

Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и 

укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног 

живота. 

 

21. Фолклорни ансамбл „Ветерани града Чачка“Чачак Пројекат Сабор ветерана 

„Моравски вез“ 

 

Пројекат доприноси популаризацији традиционалне српске културе и очувању народне 

песме и игре.Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни 

ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан 

је и укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота. 

 



22. Удружење „Креативна јазбина“ Чачак Пројекат Објављивање књиге песама 

„Наранџаста, блиска константа голица“ Иване Пајић 

  

Издавачки пројекат који ће представити део песничког стваралаштва Иване Пајић. 

Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. 

Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). 

Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта. Изражен степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

23. Удружење „Креативна јазбина“ Чачак Пројекат Летње игре сликарским 

техникама (Лист) 

 

Пројекат доприноси приближавању младих сликарском прибору и техникама сликања 

на платну у екстеријеру. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, 

економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота. 

 

24. Удружење „Богати легат искрених стваралаца Србије“ Горњи Милановац 

Пројекат Вековне стазе виолинског звука 

 

Пројекат  доприноси афирмацији уметничке музике и омогућује широј публици 

упознавање са камерном музиком која није често на репертоарима. Усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и 

садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 

усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. 

Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

25. Удружење грађана „Платформа за промоцију уметности мултиоригинала“ 

Доња Трепча Пројекат Културне политике 

 

Пројекат промовише и приближава графичку уметност широј публици и отвара дијалог 

у измећу актера на локалној културној  сцени.   Усклађеност пројекта са општим интересом у 

култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност 

пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно 

уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 

активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

26. Удружење спортских новинара града Чачка Пројекат Спортске легенде 

Чачка 

 

Издавачки пројекат који ће у форми монографије  представити најистакнутије спортске 

личности нашег града. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта. 

Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

 

 



27. Фото група „Формат“ Чачак Школа фотографије 

 

Пројекат подстиче интересовање младих ка креативном приступу фотографском 

стваралаштву као значајном виду културне активности на нашем простору. Усклађеност 

пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

квалитет и садржајна иноватисвност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију 

пројекта. Финансијски план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта. Изражен 

степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. 

 

28. Фото група „Формат“ Чачак Пројекат Фото дани Чачка 2021 

 

Пројекат доприноси стварању услова за развој фотографске делатности као вид 

унапређења визуелних уметности. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, 

циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иноватисвност пројекта. 

Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен, 

усклађен са планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

 

29. Удружење визуелних уметника Чачак Пројекат Портрет године 

 

Пројекат доприноси афирмацији чачанских визуелних уметника и приближава процес 

стваралаштва публици. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, 

односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са 

планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен 

степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 

 

30. Удружење „Ирмос“ Чачак Пројекат Изазови и одговори 

 

Пројекат доприноси подизању и нези свести о духовном, историјском, културном и 

националном идентитету. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и 

приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени 

капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и 

неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом активности пројекта, 

економичан је и укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет. 

 

31. Радничко културно уметничко друштво „ФРА“Чачак Пројекат Међународни 

фестивал фолклора «Са Овчара и Каблара» 

 

Пројекат негује традиционалне народне игре као део културне баштине. Усклађеност 

пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је 

разрађен и усклађен са планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота. 

 

32. Удружење “Архи зона“ Чачак Пројекат Улицама нашег града 

 

Пројектом се обележава Светски дан фотографије и на креативан и занимљив начин 

скреће пажњу на важност урбане културе. Усклађеност пројекта са општим интересом у 

култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност 

пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно 

уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и усклађен са планом 

активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. 



33. Издавачка кућа „Дерета“ доо Београд Пројекат Милкице Милетић „Менует у 

шејтановим папучама“ роман о Чачку (односно завршни трилогије о Чачку) 

 

Издавачки пројекат представља својеврстан омаж граду Чачку приказан кроз историјат 

вароши која се кроз векове након честих страдања увек изнова подизала.  Усклађеност пројекта 

са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и 

садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 

усклађен са планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет 

културног живота. 

 

34. Друштво ликовних уметника „Рисим“ Чачак Пројекат Ликовна уметност 

Чачка 2021 

 

Пројекат промовише и подстиче активности чачанских уметника. Усклађеност пројекта 

са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен квалитет и 

садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је разрађен и 

усклађен са планом активности пројекта. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет живота. 

 

35. Удружење „Прича“ Чачак Пројекат Мучички карневал за децу и младе 

 

Пројекат, поред музичког програма, омогућава младима да учествују у многобројним 

трибинама, предавањима, радионицама и маскенбалима из области музичког 

стваралаштва.Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иноватисвност пројекта. Изражени капацитети 

потребни за реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичан и укључује више извора финансирања. Изражен степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. Изражен допринос развоју публике и 

видљивости пројеката 

 

36. Удружење „Светосавске свечаности“ Чачак Пројекат Светосавски духовни 

концерти 

 

Пројекат омогућава промоцију духовног, али и културног и туристичког потенцијала 

града. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иноватисвност пројекта. Изражени капацитети 

потребни за реализацију пројекта. Финансијски план је разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичан и укључује више извора финансирања. Изражен степен 

утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. Изражен допринос развоју публике и 

видљивости пројеката 

 

37. Удружење „Еко дизајн“ Чачак Пројекат Уређење дворишта Музеја 

детињства кроз малу школу баштованства 

 

Пројекат омогућује  продубљивање знања  о биљном свету, народној традицији и 

екологији. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражени капацитети потребни за реализацију пројекта. Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом активности пројекта, економичан и укључује више извора 

финансирања. Изражен допринос развоју публике и видљивости пројеката. 

 

38. Удружење „Наше дрво“ Чачак Пројекат Креације и рукотворине 4 

 

Пројекат промовише старе занате и друге сродне видове стваралаштва.Усклађеност 

пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 



квалитет и садржајна иноватисвност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију 

пројекта. Финансијски план је разрађен, усклађен са планом активности пројекта, економичан и 

укључује више извора финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног 

живота заједнице. Изражен допринос развоју публике и видљивости пројеката. 

 

39. Центар за развој и унапређење породичног функционисања „Хоризонти“ 

Чачак Пројекат Дечја ликовна колонија - Чачак 

 

Пројекат подстиче дечије ликовно стваралаштво и развој креативности код деце и 

младих. Усклађеност пројекта са општим интересом у култури, циљевима и приоритетима 

конкурса. Изражен квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети 

потребни за реализацију пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни 

ресурси). 

 

40. Европски културни форум Београд Програм Лунгоме дроменца (радни назив) 

 

Пројекат  доприноси промоцији младих аутора и омогућава представљање  филма 

снимљеног у нашем граду на домаћим и светским филмским фестивалима.  Усклађеност 

пројекта са општим интересом у култури,  циљевима и приоритетима конкурса. Изражен 

квалитет и садржајна иновативност пројекта. Изражени капацитети потребни за реализацију 

пројекта (како стручни, односно уметнички, а тако и неопходни ресурси). Финансијски план је 

разрађен и усклађен са планом активности пројекта, економичан је и укључује више извора 

финансирања. Изражен степен утицаја пројекта на квалитет културног живота. Изражен 

допринос развоју публике и видљивости пројеката. 

 

*** 

 

Градско веће је размотрило предлог Комисије и одлучило да се средства не доделе 

следећим учесницима: 

 

1. Књижевни клуб „Драгослав Грбић“ Чачак 

 

Тачком 8. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, прописано да се пријаве на 

конкурс подносе на пријавном обрасцу који се може преузети на сајту www.cacak.org.rs. Како 

Књижевни клуб „Драгослав Грбић“ Чачак није доставио пријаву на прописаном обрасцу, 

пријава на Јавни конкурс овог подносиоца је одбачена као недопуштена. 

 

2. Удружење Рома „Будимо људи“ Чачак 

 

Тачком 8. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, прописано да се пријаве на 

конкурс подносе на пријавном обрасцу који се може преузети на сајту www.cacak.org.rs. Како 

Удружење рома „Будимо људи“ Чачак није доставило пријаву на прописаном обрасцу, пријава 

на Јавни конкурс овог подносиоца је одбачена као недопуштена. 

 

3. Удружење  грађана„Центар за истраживачко новинарство“ Чачак 

 

Центар за истраживачко новинарство Чачак је поднео пријаву за реализацију пројекта 

Виртоузи са Мораве у области културне делатности музика (стваралаштво, продукција, 

интерпретација), који ће се реализовати кроз производњу и објављивање 20 текстова на 

интернет порталу, односно кроз производњу медијских садржаја. С обзиром да је 

суфинансирање реализације пројеката производње медијских садржаја предвиђено у складу са 



Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 

информисања („Сл. гласник РС“ бр. 16/2016 и 8/2017) и Јавним позивом за учешће на конкурсу 

за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на 

територији града Чачка, за чије спровођење су обезбеђена средства на другој буџетској 

апропријацији и што се не може финансирати из средстава намењених за реализацију Јавног 

конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, 

као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији града 

Чачка у 2021. години, поднета пријава на конкурс је одбачена, као недопуштена. 

 

4. Културно уметничко друштво „Вук Караџић“ Грабовац 

 

Након разматрања достављене пријаве, Комисија је констатовала да се део пројекта 

спроводи на територији општине Трстеник, односно ван територије града Чачка, а конкурсом је 

предвиђено финансирање или суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно 

стручних и научних истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години. Из тих 

разлога пријава на конкурс је одбачена, јер не испуњава услове Јавног конкурса. 

 

5. Уметничко удружење „Piano forte“ Чачак 

 

Тачком 8. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, прописано да се пријаве на 

конкурс подносе на пријавном обрасцу који се може преузети на сајту www.cacak.org.rs. Како 

Уметничко удружење „Piano forte“ Чачак није доставило пријаву на прописаном обрасцу, 

пријава на Јавни конкурс овог подносиоца је одбачена као недопуштена. 

 

6. Удружење „Страцимиров запис“ Чачак 

 

Тачком 8. Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у култури, као и уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури на територији града Чачка у 2021. години, прописано да се пријаве на 

конкурс подносе на пријавном обрасцу који се може преузети на сајту www.cacak.org.rs. Како 

Удружење „Страцимиров запис“ Чачак није доставило пријаву на прописаном обрасцу, пријава 

на Јавни конкурс овог подносиоца je одбачена као недопуштена. 

 

7. Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ Чачак 

 

Музичка школа „Др Војислав Вучковић“ Чачак основана је Решењем Народног одбора 

Градске општине у Чачку број 16081/53 од 1.01.1954. године. Имајући у виду да је тачком 2. 

Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у 

култури, као и уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури на територији 

града Чачка у 2021. години, прописано да право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка 

и друга удружења регистрована за обављање делатности културе, као и други субјекти у 

култури (задужбине и фондације у култури, привредна друштва и предузетници регистровани 

за обављање делатности у култури, културни центри Републике Србије у иностранству, страни 

културни центри на територији Републике Србије, као и друга правна лица у чијем саставу се 

налази музеј или збирка односно која обављају послове чувања и излагања културних добара 

везаних за вршење њихове делатности), осим установа културе чији је оснивач Република 

Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, Комисија је одбацила поднету 

пријаву на конкурс, као недопуштену. 

 

8. Удружење „Зелена јабука“ Пријевор 

 

Пријава Удружења „Зелена јабука“ није ни разматрана, у складу са чланом 11. Јавног 

конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, 
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