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Република Србија
Град Крагујевац
Градско веће
Број: 644-1/22-V
Датум: 21. јануар 2022. године
Крагујевац
Градско веће, на основу члана 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о
локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14- др. закон,
101/16-др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 59. став 1. тачка 1. Статута града
Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члана 2. став 1. тачка 1. Одлуке
о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст и 12/19)
и члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'',
број 23/21-пречишћен текст), на седници одржаној дана 21. јануара 2022. године, донело
је
З А К Љ У Ч А К
о утврђивању Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о
манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од значаја за град
Крагујевац
I Утврђује се Предлог одлуке о изменама и допунама Одлуке о манифестацијама,
програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац и упућује се
Скупштини града Крагујевца на разматрање и доношење.
II За представника предлагача на седници Скупштине града Крагујевца, одређује се
мр Миљан Бјелетић, члан Градског већа за културу.
Образложење
Правни основ за доношење Закључка о утврђивању Предлога одлуке о изменама и
допунама Одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од значаја за
град Крагујевац (у даљем тексту: Закључак), садржан је у члану 46. став 1. тачка 1. у вези члана 66.
став 5. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14-др.
закон, 101/16-др. Закон, 47/18 и 111/21 – др. закон ), члану 59. став 1. тачка 1. Статута града
Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19), члану 2. став 1. тачка 1. Одлуке о
Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', бр. 25/15-пречишћен текст и 12/19) и члану 49.
став 3. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града Крагујевца'', број 23/21-пречишћен
текст), којима је утврђено да је Градско веће предлагач аката које доноси Скупштина града
Крагујевца, као и да закључком одлучује о процедуралним питањима и иницира доношење и
предлагање одлука и других аката, као и начин решавања појединих питања.
Разлог за доношење овог закључка је процедуралног карактера и основ је за упућивање
Предлога одлуке о изменама и допунама Одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у
области културе од значаја за град Крагујевац, Скупштини града Крагујевца на разматрање и
доношење.
ПРЕДСЕДНИК,
Никола Дашић,с.р.
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Градска управа за друштвене
делатности
Број: XXV-______/2022
Датум: 20. јануар 2022.године
Крагујевац

ГРАДСКОМ ВЕЋУ
-за председника Градског већаГрадска управа за друштвене делатности, припремила је у складу са чланом 52.
тачка 1. у вези члана 66. став 7. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
Републике Србије'', број 129/07, 83/14 - др.закон, 101/16 – др.закон, 47/18 и 111/21- др.
Закон), чланом 68. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'',
број 8/19) и чланом 11. став 1. алинеја 4. Одлуке о организацији градских управа града
Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 37/21-пречишћен текст) на разматрање и
одлучивање:
Нацрт одлуке о изменама и допунама Одлуке о манифестацијама, програмима
и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац
Нацрт одлуке о изменама и допунама одлуке о манифестацијама, програмима и
пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац припремљен је у складу са
одредбама:
1.члана 46. тачка 1. у вези члана 66. став 5. Закона о локалној самоуправи
(''Службени гласник Републике Србије'', број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16 – др.закон,
47/18 и 111/21- др. Закон),
2.члана 59. тачка 1. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'',
број 8/19),
3.члана 2. тачка 1. Одлуке о Градском већу (''Службени лист града Крагујевца'', број
25/15-пречишћен текст и 12/19),
4.члана 49. став 3. Пословника о раду Градског већа (''Службени лист града
Крагујевца'', број 17/19 и 21/21)
као и са одредбама Правилника о припреми (изради), достављању и контроли
нацрта/предлога аката који се упућују Градском већу ( ''Сл.лист града Крагујевца брoj:
21/21).
Предлажемо да у Дневни ред седнице уврстите Нацрт одлуке о изменама и
допунама Одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од
значаја за град Крагујевац, а за представника предлагача на седници Градског већа
одређује се Миљан Бјелетић, члан Градског већа за културу.
В.Д. НАЧЕЛНИК,
Никола Рибарић,с.р.
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Скупштина града Крагујевца, на основу члана 4. став 2, члана 11, члана 11а и
члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 13/16,
30/2016 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 40. став 1. тачка 55. Статута града Крагујевца
(''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19) на седници одржаној дана
_________________, доноси
О Д Л У К У
о изменама и допунама одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у
области културе од значаја за град Крагујевац
Члан 1.
Члан 5. Одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од
значаја за град Крагујевац („Службени лист града Крагујевца", број 33/19, 36/20 и 25/21) - у
даљем тексту: Одлука, мења се, и гласи:
„Члан 5.
Сталне манифестације у области културе од значаја за Град су:
1. Ђурђевдан је..., чији је организатор Установа Дом омладине „Крагујевац“;
2. Велики школски час, чији је организатор Установа Спомен-парк ''Крагујевачки октобар'';
3. Бдење, чији је организатор Установа Спомен-парк ''Крагујевачки октобар'';
4. Доста су свету једне Шумарице, чији је организатор Установа Спомен-парк
''Крагујевачки октобар'';
5. Октох, чији је организатор Установа Спомен-парк ''Крагујевачки октобар'';
6. Бијенале антиратне ликовне уметности Артија, чији је организатор Установа Споменпарк ''Крагујевачки октобар'';
7. Међународни салон антиратне карикатуре, чији је организатор Установа Спомен-парк
''Крагујевачки октобар'';
8. Дани крагујевачке књиге, чији је организатор Народна библиотека ''Вук Караџић'';
9. Шумадијски блуз и џез фестивал, чији је организатор Установа Дом омладине
''Крагујевац'';
10. Баш театар, чији је организатор Установа Дом омладине ''Крагујевац'';
11. Међународни луткарски фестивал Златна искра, чији је организатор ''Позориште за
децу'' Крагујевац;
12. Међународни позоришни фестивал Јоакимфест, чији је организатор Књажевско-српски
театар;
13. Јоакимови дани, чији је организатор Књажевско-српски театар;
14. Међународни фестивал камерних хорова Концепти, чији је организатор Музички
центар .“
Члан 2.
У Одлуци чланови од 15. до 25. и од 27. до 35. бришу се, тако да досадашњи члан
26. постаје члан 15, а чланови од 36. до 49. постају чланови од 16. до 29.
Члан 3.
У члану 26. Одлуке, који постаје члан 15. став 2. речи: „Град, Организациони одбор
одређује Градско веће, а уколико је организатор манифестације“ бришу се.
У члану 26. Одлуке, који постаје члан 15. став 3. мења се , и гласи:
„Сталне манифестације из члана 5.ове одлуке, реализују се кроз усвојени програм
рада и финансијски план установе. „
У члану 26. Одлуке, који постаје члан 15. став 4. брише се.
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Члан 4.
У глави III Одлуке после речи: „ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА“ додају се речи: „ПО ЈАВНОМ
ПОЗИВУ“.
Члан 5.
У члану 38. Одлуке, који постаје члан 18. став 1. број: „30“ , замењује се бројем :
„60“.
Члан 6.
У члану 43. Одлуке , који постаје члан 23. број : „43“ , замењује се бројем : „22“.
Члан 7.
У члану 44. Одлуке, који постаје члан 24. број : „43“ , замењује се бројем : „22“.
Члан 8.
У члану 45. Одлуке , који постаје члан 25. став 1. и 2. број : „38“ , замењује се
бројем : „18“.
Члан 9.
Овлашћује се Одбор за нормативна акта да изврши правно – техничку редакцију,
утврди и објави пречишћен текст Одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у
области културе од значаја за град Крагујевац.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
града Крагујевца".
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Oдлуке о манифестацијама,
програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац ( у даљем тексту:
Oдлука), садржан је у одредбама члана 4. став 2, члана 11, члана 11а и члана 76. Закона о култури
(«Службени гласник Републике Србије» број 72/09, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана
40. став 1. тачка 55. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19) којима
је прописано да јединица локалне самоуправе стара се о задовољавању потреба грађана у култури
на својој територији и уређује поједина питања од интереса за своје грађане, као и начин њиховог
остваривања, у оквиру права и обавеза утврђених Уставом и законом. Финансирање или
суфинансирање културних програма и пројеката као и уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури, врши се на основу јавног конкурса. Република Србија, аутономна покрајина
и јединица локалне самоуправе, могу одредити поједину манифестацију или фестивал од посебног
значаја за културу Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.
Чланом 40. тачка 2. Статута града Крагујевца (''Службени лист града Крагујевца'', број 8/19)
прописано је да Скупштина града доноси прописе и друге опште акте.
Разлог за доношење ове одлуке, садржан је у неопходности да се поједине одредбе
важеће Одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од значаја за град
Крагујевац ускладе са Законом о култури („Службени гласник Републике Србије“, број 72/09, 13/16,
30/2016 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) односно са изменама и допунама Закона о култури
("Службеном гласнику РС", бр. 47/21 од 10.5.2021. године, а ступио је на снагу 18.5.2021. године) и
Закон о изменама Закона о култури ("Службеном гласнику РС", брoj 78/21 од 3.8.2021. године, а
ступио је на снагу 11.8.2021. године).
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Циљ доношења ове одлуке је стварање нормативног оквира који ће се обезбедити примена
Закона о култури у дела обавезе једнинице локалне самоуправе да се стара о задовољавању
потреба грађана у култури на својој територији и уређује поједина питања од интереса за своје
грађане, као и начин њиховог остваривања, у оквиру права и обавеза утврђених Уставом и
законом.
Финансирање или суфинансирање културних манифестација, програма и пројеката као и
уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури, чији носиоци, односно
организатори ниси установе/ правна лица чији је оснивач град Крагујевац вршиће се у будуће на
основу јавног конкурса који расписују Градско веће, ради прикупљања предлога за финансирање
или суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури.
Овом одлуком су дефинисане као сталне, манифестације чији су носиоци, односно
организатори установе/правна лица чији је оснивач град Крагујевац и које се реализују кроз
усвојени програм рада и финансијски план установе, без спроведеног годишњег јавног Конкурса.
Ова одлука конципирана је кроз 10. чланова и то:
Чланом 1. ове одлуке, извршена је измена члана 5. Одлуке о манифестацијама, програмима и
пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац („Службени лист града Крагујевца", број
33/19, 36/20 и 25/21) ради дефинисања сталних манифестације у области културе од значаја за
Град које би се реализовале се кроз усвојене програме рада и финансијске планове установа
културе са територије града Крагујевца, тако да члан 5. након извршених измена гласи:
„Члан 5.
Сталне манифестације у области културе од значаја за Град су:
1. Ђурђевдан је..., чији је организатор Установа Дом омладине Крагујевац;
2. Велики школски час, чији је организатор Спомен-парк ''Крагујевачки октобар'';
3. Бдење, чији је организатор Спомен-парк ''Крагујевачки октобар'';
4. Доста су свету једне Шумарице, чији је организатор Спомен-парк ''Крагујевачки октобар'';
5. Октох, чији је организатор Спомен-парк ''Крагујевачки октобар'';
6. Бијенале антиратне ликовне уметности Артија, чији је организатор Спомен-парк ''Крагујевачки
октобар'';
7. Међународни салон антиратне карикатуре, чији је организатор Спомен-парк ''Крагујевачки
октобар'';
8. Дани крагујевачке књиге, чији је организатор Народна библиотека ''Вук Караџић'';
9. Шумадијски блуз и џез фестивал, чији је организатор Дом омладине ''Крагујевац'';
10. Баш театар, чији је организатор Дом омладине ''Крагујевац'';
11. Међународни луткарски фестивал Златна искра, чији је организатор ''Позориште за децу'';
12. Међународни позоришни фестивал Јоакимфест, чији је организатор Књажевско-српски театар;
13. Јоакимови дани, чији је организатор Књажевско-српски Театар;
14. Међународни фестивал камерних хорова Концепти, чији је организатор Музички центар . ;
15. Фестивал камерне музике Convivium Musicum, чији је организатор Удружење грађана ''Convivium
Musicum'';
16. Интернационални џез фестивал, чији је организатор Удружење Арт Кварт;
17. Шумадијски интернационални филмски фестивал (ШИФФ), чији је организатор Удружење Арт
Кварт;
18. Међународни фестивал уметничке фотографије Фоторама, чији је организатор Фото-клуб
Аполо;
19. Интернационални фестивал уметника хармонике, чији је организатор ДОО Ад либитум;
20. Арсенал фест, чији је организатор Удружење грађана Арсенал фест;
21. Фестивал народне музике ''Драгиша Недовић'', чији је организатор Удружење Крагујевац
концерт;
22. Госпојинске свечаности, чији је организатор Епархија шумадијска и братство Саборног храма
Успења Пресвете Богородице, у сарадњи са ГТО Крагујевац;
23. Позоришни сусрети ученика гимназија Србије, чији је организатор Прва крагујевачка гимназија;
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24. Крагујевачки фестивал антиратног, ангажованог и академског филма (КРАФ), чији је органзатор
НВО Millenium.“
Сталне манифестације у области културе од значаја за Град су:
1. Ђурђевдан је..., чији је организатор Установа Дом омладине „Крагујевац“;
2. Велики школски час, чији је организатор Установа Спомен-парк ''Крагујевачки октобар'';
3. Бдење, чији је организатор Установа Спомен-парк ''Крагујевачки октобар'';
4. Доста су свету једне Шумарице, чији је организатор Установа Спомен-парк ''Крагујевачки
октобар'';
5. Октох, чији је организатор Установа Спомен-парк ''Крагујевачки октобар'';
6. Бијенале антиратне ликовне уметности Артија, чији је организатор Установа Спомен-парк
''Крагујевачки октобар'';
7. Међународни салон антиратне карикатуре, чији је организатор Установа Спомен-парк
''Крагујевачки октобар'';
8. Дани крагујевачке књиге, чији је организатор Народна библиотека ''Вук Караџић'';
9. Шумадијски блуз и џез фестивал, чији је организатор Установа Дом омладине
''Крагујевац'';
10. Баш театар, чији је организатор Установа Дом омладине ''Крагујевац'';
11. Међународни луткарски фестивал Златна искра, чији је организатор ''Позориште за децу''
Крагујевац;
12. Међународни позоришни фестивал Јоакимфест, чији је организатор Књажевско-српски
театар;
13. Јоакимови дани, чији је организатор Књажевско-српски театар;
14. Међународни фестивал камерних хорова Концепти, чији је организатор Музички центар .“
Чланом 2. ове одлуке, извршено је брисање чланова од 15. до 25. и од 27. до 35. Одлуке о
манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац
(„Службени лист града Крагујевца", број 33/19, 36/20 и 25/21), тако да је дошло до пренумерације
чланова Одлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од значаја за град
Крагујевац („Службени лист града Крагујевца", број 33/19, 36/20 и 25/21) на тај начин што је члан
26. постао члан 15. а чланови од 36. до 49. постали су чланови од 16. до 29.
„Члан 15.
Фестивал камерне музике ''Convivium Musicum'' је манифестација која кроз креативни програмски
концепт, избор камерних састава и диверзитет музичких стилова, представља јединствену
манифестацију на овим просторима.Фестивал камерне музике је једна од најмлађих
манифестација, која је квалитетом својих програма допринела да Крагујевац буде препознатљив и
по овој врсти музичког стваралаштва.
Организатор манифестације је Удружење грађана ''Convivium Musicum'' из Крагујевца.
Члан 16.
''Интернационални џез фестивал'' је манифестација међународног карактера која постоји већ 20
година, са одржаних преко 120 концерата, на којима су наступала светски призната имена џез
музике, од којих су нека први и једини пут у Србији наступала управо на овом фестивалу.
Организатор манифестације је Удружење ''Арт Кварт'' из Крагујевца.
Члан 17.
''Шумадијски интернационални филмски фестивал'' (ШИФФ) је манифестација на којој се приказују
дебитантска остварења младих аутора, са фокусом на тематику за младе.
Организатор манифестације је Удружење ''Арт Кварт''' из Крагујевца.
Члан 18.
''Фоторама'' је манифестација која као међународни фестивал уметничке фотографије чији програм
обухвата сва подручја уметничке фотографије укључује и међународни фото конкурс за учеснике
из целог света.
Организатор манифестације је Фото-клуб ''Аполо'' из Крагујевца.
Члан 19.
''Интернационални фестивал уметника хармонике'' је манифестација која се одржава скоро три
деценије и традиционално окупља најбоље извођаче из целог света.На њему учествују победници
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највећих светских такмичења, те се на овај начин љубитељима ове музике највећа достигнућа у
свету уметности у хармоници чине доступним, што је и један од разлога успешности познате
крагујевачке школе хармонике у свету.
Организатор манифестације је ДОО ''Ад либитум'' из Крагујевца.
Члан 20.
''Арсенал фест'' је манифестација која као један од највећих домаћих музичких фестивала окупља
више хиљада љубитеља рок, поп и алтернативне музике из земље и иностранства.Један је од
најпрепознатљивијих крагујевачких и шумадијских брендова, а на њему наступају познати музичари
из целог света. 30. децембар 2019. године.
Организатор манифестације је Удружење грађана ''Арсенал фест'' из Крагујевца.
Члан 21.
Фестивал народне музике ''Драгиша Недовић'' је манифестација која има за циљ промоцију
народне музике засноване на изворној народној музици и традиционалном музичком
наслеђу.Манифестација носи име једног од најзначајнијих крагујевачких музичких стваралаца у овој
врсти музике, човека који је аутор огромног броја песама које се данас сматрају народним, што је
доказ њиховог квалитета.
Организатор манифестације је Удружење грађана ''Крагујевац концерт'' из Крагујевца.
Члан 22.
''Госпојинске свечаности'' представљају манифестацију којом братство Саборног храма Епархије
Шумадијске обележава Успење пресвете Богородице. Ова манифестација има јасан културнообразовни карактер, будући да се у њеном склопу сваке године организује велики број важних
програма посвећених историји српског народа, очувању његовог идентитета, као и његовој историји
и традицији.
Организатор манифестације је Епархија шумадијска и братство Саборног храма Успења Пресвете
Богородице, у сарадњи са ГТО Крагујевац.
Члан 23.
''Позоришни сусрети ученика гимназија Србије'' је манифестација која траје већ 20 година и
представља званично такмичење ученика гимназија Србије, установљено Годишњим календаром
Министарства просвете Републике Србије. Ова манифестација окупља ученике гимназија из целе
Србије, промовише културу код младих и развој глумачких талената.
Организатор манифестације је Прва крагујевачка гимназија.
Члан 24.
Крагујевачки фестивал антиратног, ангажованог и академског филма ''КРАФ'', је манифестација која
као фестивал антиратног, ангажованог и академског филма има за циљ да упути поруке мира,
укључи ангажоване друштвене теме и децентрализује кинематографију.
Организатор манифестације је НВО Millenium из Крагујевца.
Члан 25.
Градско веће може на предлог градске управе надлежне за област културе да донесе акт којим се
уређује организација, реализација и престанак манифестација из члана 5.ове одлуке.
Актом из става 1. овог члана, ближе се одређује карактер и циљ манифестација, органи и тела
манифестација, задаци и начин њиховог рада, лице које представља манифестацију, начин
реализације манифестације, односно програма манифестације, извештај о реализацији
манифестације, начин и поступак промене организатора, престанак својства сталне
манифестације, као и друга питања од значаја за манифестацију.
Члан 27.
Сталним манифестацијама из члана 5.ове одлуке, управља Савет сталних манифестација града
Крагујевца (у даљем тексту:Савет) који образује Градско веће из реда стручних и јавних радника,
познавалаца из области културе. Један од чланова Савета обавезно се именује из реда
запослених у градској управи надлежној за област буџета и финансија.
Савет има председника, заменика председника и четири члана са заменицима.
Савет има и секретара са замеником, који учествује у раду Савета без права одлучивања.
Административно – техничке, оперативне и друге послове за потребе Савета сталних
манифестација обавља секретар у сарадњи са градском управом надлежном за област културе (у
даљем тексту: надлежна градска управа).
Рад чланова Савета је волонтерски.
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Рад Савета доступан је јавности.
Јавност рада Савета обезбеђује се давањем саопштења и изјава за представнике медија,
организовањем конференција за представнике медија, као и на други начин на који се може
обезбедити транспарентност у раду Савета.
Члан 28.
Савет у оквиру својих права и дужности:
- доноси пословник о свом раду;
- разматра програм и финансијски план манифестације, достављен од стране Организационог
одбора;
- упућује Организационом одбору захтев за додатна појашњења програма и финансијског плана,
као и допуну документације;
- даје налоге, сугестије и мишљења Организационом одбору, која се односе на обавезу
ревидирања програма или финансијског плана манифестације;
- одбија програм и/или финансијски план манифестације уколико Организациони одбор не поступи
по налогу за измену или ревидирање;
- усваја програм и финансијски план манифестације за одређену годину и доставља га на
сагласност Градском већу;
- разматра извештај о реализацији програма и финансијски извештај манифестације, утврђује
предлог акта о његовом /њиховом усвајању/не усвајању и упућује га Градском већу;
- доноси и друге акте у вези остваривања циљева манифестације и врши друге послове везане за
одржавање манифестације;
- обавља и друге послове и активности везане за одржавање сталних манифестација у складу са
пословником о раду и актом из члана 26. ове одлуке.
Члан 29.
Сталне манифестације финансирају се средствима буџета Града и планирају се у буџету Града за
годину у којој се манифестација реализује, а на основу програма и финансијског плана
манифестације који усваја Савет уз сагласност Градског већа.
Средства за финансирање сталне манифестације, поред средстава из буџета Града, могу се
обезбедити из прихода од продатих улазница, од спонзора, донатора, од стране надлежног
министарства, као и других извора у складу са законом.
Члан 30.
Организатор манифестације, односно Организациони одбор утврђује, односно доноси програм и
финансијски план манифестације у текућој години за наредну годину и доставља га Савету
најкасније до 01.јула текуће године.
Савет је у обавези да најкасније до 01.септембра текуће године разматра све достављене
програме и финансијске планове манифестација, утврди и достави Градском већу предлог акта о
давању сагласности на програм и финансијски план сталне/их манифестације/а.
Градско веће, поступајући по предлогу Савета из става 2.овог члана, доноси акт о давању
сагласности на програм и финансијски план сталне/их манифестације/а, најкасније до 1. октобра
текуће године, како би одобрена средстава могла да се планирају у буџету Града за наредну
годину.
Акт из става 3.овог члана обавезно садржи и висину средстава која се у складу са финансијским
планом опредељују за финансирање стални/их манифестације/а у наредној години.
Уколико је организатор сталне/их манифестације/а Установа, програм и финансијски план
манифестације/а мора бити имплементиран у програм рада и финансијски план установе за годину
у којој се одржава манифестација/е.
Члан 31.
Сталне манифестације из члана 5.ове одлуке, од тачке 1. закључно са тачком 14. реализују се кроз
усвојени програм и финансијски план манифестације на који је сагласност дало Градско веће,
односно кроз програм рада и финансијски план установе на који сагласност даје оснивач.
Сталне манифестације из члана 5.ове одлуке, од тачке 15. закључно са тачком 25. реализују се у
складу са усвојеним програмом и финансијским планом манифестације на који је сагласност дало
Градско веће, а на основу уговора о реализацији сталне манифестације за одређену годину, који
Град закључује са овлашћеним лицем организатора сталне манифестације.
Одобрени износ средстава за финансирање сталне манифестације, преноси се организатору у
складу са уговором из става 2.овог члана, одобреним финансијским планом и решењем
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Градоначелника о преносу средстава, на наменски рачун организатора отворен код Управе за
трезор, а по поднетом/тим захтеву/има организатора.
Члан 32.
Организациони одбор манифестације, у року од 30 дана од завршетка манифестације, подноси
Градском већу, преко Савета извештај о реализацији програма са финансијским извештајем о
реализацији манифестације (у даљем тексту: Извештај).
Савет разматра извештај из става 1.овог члана и може од организатора манифестације тражити
додатна појашњења, као и допуну документације.
Градско веће, на основу предлога Савета доноси акт о усвајању/неусвајању извештаја
организатора манифестације, најкасније у року од 15 дана од дана достављања предлога Савета.
Члан 33.
Организатору сталне манифестације, односно организационом одбору који не достави извештај у
утврђеном року или чији извештај Градско веће не усвоји, надлежна градска управа упућује захтев
за повраћај средстава, а уколико организатор понови пропуст, односно чији извештај не буде
прихваћен две године узастопно покренуће се поступак за престанак својства сталне
манифестације.
Повраћај средстава из става 1.овог члана врши се у року који је предвиђен уговором из члана 32.
став 2. ове одлуке.
Услови, начин и поступак, односно престанка својства сталне манифестације ближе се уређују
актом из члана 26.ове одлуке.
Члан 34.
У финансирању програма сталних манифестација могу учествовати правна и физичка лица, у циљу
промоције имена, заштитног знака, угледа, активности или производа, осим политичких странака,
коалиција и других политичких организација.
Правна и физичка лица, која учествују у финансирању програма сталних манифестација, а баве се
производњом или продајом производа или пружањем услуга чије је рекламирање забрањено
законом (дуван, алкохол, лекови, стручно медицинске услуге, методе и резултати, производи
намењени деци који могу нашкодити њиховим интересима и др.) не могу у времену и простору где
се одржавају програми сталних манифестација истицати рекламе за те производе и услуге.
Члан 35.
Уколико је програм сталне манифестације спонзорисан, то се може означити идентификацијом
спонзора на почетку или на крају програма, а изузетно у току програма само између целина или
током природних прекида.
Спонзор не може, ни под којим условима, да утиче на садржај програма манифестације који је
спонзорисао.
Чланом 3. ове одлуке, извршена је измена и допуна члана 26. Одлуке о манифестацијама,
програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац („Службени лист града
Крагујевца", број 33/19, 36/20 и 25/21), који је након пренумерације постао члан 15. Одлуке о
изменама и допунама Oдлуке о манифестацијама, програмима и пројектима у области културе од
значаја за град Крагујевац , који након извршених измена гласи:

-

„ Члан 26 15.
Сталне манифестације из члана 5. ове одлуке, имају Организациони одбор од најмање три
члана које одређује организатор манифестације.
Уколико је организатор манифестације Град, Организациони одбор одређује Градско веће,
а уколико је организатор манифестације установа културе, чији је оснивач Град (у даљем тексту:
Установа), Организациони одбор одређује Управни одбор установе.
Када је организатор манифестације установа чији оснивач није Град или други правни
субјект, Организациони одбор одређује надлежни орган установе, односно правног субјекта.
Сталне манифестације из члана 5. ове одлуке, реализују се кроз усвојени програм
рада и финансијски план установе.
Организациони одбор у оквиру својих права и дужности:
утврђује програм и финансијски план манифестације за одређену годину;
именује чланове органа и тела манифестације и уређује њихов рад;
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-

уколико манифестација има такмичарски карактер доноси правилник о званичним
наградама и признањима манифестације и именује жири за оцену уметничких домета и доделу
награда и признања;
одређује учеснике манифестације, утврђује пропозиције и одлучује о другим питањима од
интереса за успешну организацију манифестације;
одређује место, време и дужину трајања манифестације, стручних расправа, трибина и
других пратећих програма манифестације;
координира активности свих учесника манифестације у циљу остварења програма
манифестације;
сачињава извештај о реализацији програма и даје финансијски извештај манифестације;
доноси и друге акте у вези остваривања циљева манифестације и врши друге послове
везане за одржавање манифестације.“
Чланом 4. ове одлуке, извршена је измена у глави III Одлуке о манифестацијама, програмима и
пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац („Службени лист града Крагујевца", број
33/19, 36/20 и 25/21), тако да глава III након извршених измена гласи:
„III ОСТАЛЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОГРАМИ И ПРОЈЕКТИ У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ“
Чланом 5. ове одлуке, извршено је усаглашавање члана 38. Одлуке о манифестацијама,
програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац („Службени лист града
Крагујевца", број 33/19, 36/20 и 25/21), који је после пренумерације постаје члан 18., у делу рока за
расписивање Конкурса за избор пројеката у култури од стране јединица локалне самоуправе, са
чланом 11. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, брoj 72/09, 13/16, 30/16 - испр.,
6/20, 47/21 и 78/21), тако да члан 18. (предходни 38) након извршених измена гласи:
„Члан 18.
Конкурс за избор пројеката у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и
научних истраживања у култури, односно пројеката мобилности у области културе и уметности
Града, расписује Градско веће, за сваку наредну буџетску годину најкасније 30 60 дана од дана
усвајања буџета за наредну годину.
Градско веће доноси одлуку о расписивању конкурса, на основу које расписује конкурс у
тексту који је саставни део одлуке о расписивању конкурса.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници Града и у једном дневном или
недељном штампаном медију који излази на територији Републике Србије, односно Града.“
Чланом 6. ове одлуке, извршена је измена у члану 43. Одлуке о манифестацијама,
програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац („Службени лист града
Крагујевца", број 33/19, 36/20 и 25/21) који после пренумерације постаје члан 23. Одлуке, ради
усагласавања одредаба ове одлуке са извршеним премумерацијама чланова, који након
извршених измена гласи:
„Члан 43. 23.
Одобрени износ средстава за финансирање, односно суфинансирање пројекта преноси се
на основу уговора из члана 43. 22. ове одлуке и решења Градоначелника о преносу средстава
(групно или појединачно решење), на наменски рачун носиоца пројекта отворен код Управе за
трезор, а по поднетом захтеву и у складу са расположивим буџетским средствима.“
Чланом 7. ове одлуке, извршена је измена у члану 44. Одлуке о манифестацијама,
програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац („Службени лист града
Крагујевца", број 33/19, 36/20 и 25/21) који после пренумерације постаје члан 24. Одлуке ради
усагласавања одредаба ове одлуке са извршеним премумерацијама чланова, који након
извршених измена гласи:
„Члан 44. 24.
Носилац пројекта из члана 43. 22. став 5. ове одлуке, обавезан је да у року од 15 дана од
завршетка реализације пројекта достави надлежној градској управи, завршни (коначни) извештај о
реализацији пројекта, са фотокопијама комплетне документације о утрошку средстава.“
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Чланом 8. ове одлуке, извршена је измена у члану 45. Одлуке о манифестацијама,
програмима и пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац („Службени лист града
Крагујевца", број 33/19, 36/20 и 25/21) који после пренумерације постаје члан 25. Одлуке ради
усагласавања одредаба ове одлуке са извршеним премумерацијама чланова, који након
извршених измена гласи:
„Члан 45. 25.
Град у току буџетске године може закључити уговоре о суфинансирању пројеката у култури
и без Јавног конкурса, ако се ради о изузетно значајном пројекту, који није било могуће унапред
планирати и уколико тај пројекат испуњава критеријуме утврђене Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, брoj 105/16 и 112/17) и Правилником из члана 18 38. ове одлуке.
На поступак предлагања, садржину пројеката, вредновање, оцену и избор пројеката за
суфинансирање из става 1.овог члана, као и закључење уговора, примењују се одредбе ове одлуке
и Правилника из члана 18 38, које се односе на регулисање наведених питања по Конкурсу.
Поступак за суфинансирање пројеката из става 1.овог члана спроводи надлежна градска
управа и Комисија која спроводи и поступак по Конкурсу, свака у делокругу своје надлежности.''
Чланом 9. ове одлуке дато је овлашћење Одбору за нормативна акта да изврши правно –
техничку редакцију, утврди и објави пречишћен текст Одлуке о манифестацијама, програмима и
пројектима у области културе од значаја за град Крагујевац.
Чланом 10. ове одлуке утврђено је, у складу са чланом 196. став 3. и 4. Устава Републике
Србије (''Службени гласник Републике Србије'', број 98/06), питање објављивања и ступања на
снагу ове одлуке, односно утврђено је да одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном листу града Крагујевца''.
За примену ове одлуке није потребно обезбедити додатна средства у буџету града
Крагујевца, односно средства су планирана у буџету града за 2022. годину.

СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
Број:____________
У Крагујевцу, дана_______2022.године
ПРЕДСЕДНИК,
Мирослав Петрашиновић
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