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6. Певачкој групи „Српски божур“ са пројектом „Илиндански сусрети“
-у износу од 110.000,00 динара;
7. Музичком друштву „Српски златоуст“ са пројектом „Душа фрулом прича“
-у износу од 110.000,00 динара;
8. Удружењу „Унија студената Ужице“ са пројектом „ПЕСМОМ ДО КОСМЕТА“
-у износу од 150.000,00 динара;

II Средства за пројекте у култури, у области музике који се
финансирају/суфинансирају из буџета града Ужица, кроз програм рада Градског
културног центра Ужице за 2022. годину, неће се опредељивати за следеће пројекте:
- За пројекат „УЖИЧКИ РОК ФЕСТИВАЛ 6“ учесника на конкурсу УЖИЧКА РОК
СЦЕНА;
- За пројекат „YOUNG FEST“ учесника на конкурсу Удружења „Унија ужичких
средњошколаца“;
- За пројекат „У гротлу“ учесника на конкурсу Удружења грађана „Опека“.
III Ово решење се објављује на званичном сајту Градског културног центра.

Образложење
Чланом 76. став 4. Закона о култури прописано је да о избору пројеката по
расписаном јавном конкурсу одлучује министар, односно надлежни орган аутономне
покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, на образложени
предлог стручне комисије коју образује орган који расписује конкурс (у даљем тексту:
Комисија).
Чланом 15. Правилника о мерилима, критеријумима и начину избора пројеката у
култури у области музике који се финансирају/суфинансирају из буџета града Ужица
крозу програм рада Градског културног центра Ужице I број 01-2/21 од 15.04.2021.
године, прописано је да директор Градског културног центра доноси Решење о расподели
средстава на основу Предлога комисије.
Одлуком о буџету града Ужица за 2022. годину опредељена су средства за
спровођење Конкурса за избор пројеката у култури, у области музике који се
финансирају/суфинансирају из буџета града Ужица кроз програм рада Градског културног
центра за 2022. годину.
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Градски културни центар је објавио Јавни конкурс за подношење пројеката у
култури, у области музике који се финансирају/суфинансирају из буџета града Ужица кроз
програм рада Градског културног центра Ужице за 2022. годину I број 09-1/22 од
01.04.2022. године.
Након истека рока за подношење пријава, на конкурс је поднето 11 пројеката.
Директор Градског културног центра је донео Решење о именовању Стручне
комисије за избор пројеката за област музике за 2022. годину, I број 09-12/22 од
06.05.2022. године.
Након разматрања поднетих пројеката, Стручна комисија је утврдила Предлог о
расподели средстава за пројекте у култури, у области музике који се
финансирају/суфинансирају из буџета града Ужица, кроз програм рада Градског
културног центра Ужице I број 09-16/22 од 02.06.2022. године.
Комисија је на седници одржаној 02.06.2022. године, разматрала све поднете
пројекте и утврдила Предлог о расподели средстава за пројекте у култури, у области
музике који се финансирају/суфинансирају из буџета града Ужица, кроз програм рада
Градског културног центра Ужице I број 09-16/22 од 02.06.2022. године.
Стручна комисија је утврдила Предлог о расподели средстава са образложењима за
сваки поднети пројекат и предложила да се средства расподеле на следећи начин:
Милован Сретеновић са пројектом „МИЛАМАРА ФЕСТ“ у износу од 105.000,00
динара;
Образложење: Пројекат „МИЛАМАРА ФЕСТ“ је у доброј мери усклађен са општим
интересом у култури, односно музици. Пројекат нема комерцијални и естрадни
карактер и својим садржајем може да допринесе унапређењу музичког живота града.
Недовољно је дефинисан уметнички капацитет потребан за реализацију пројекта, као и
циљ пројекта који је делимично усклађен са приоритетима конкурса. Финансијски
план нема укљученост више извора финансирања.
Гусларско друштво „Михаило Миловановић“ са пројектом „ДАНИ ГУСАЛАпосвећено гусларским делима Михаила Миловановића“ у износу од 255.000,00
динара;
Образложење: Пројекат ДАНИ ГУСАЛА посвећен је очувању вокланоинструменталне праксе певање уз гусле и тиме одговара условима, циљевима и
приоритетима конкурса. Из детаљно описаног садржаја пројекта, произилази да
пројекат нема комерцијални и естрадни карактер те да је усклађен са општим
интересом у култури односно музици. Својим едукативним делом о ужичанину,
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академском сликару Михаилу Миловановићу, као и ревијалном и такмичарском делу
програма, закључује се да пројекат може допринети развоју културе града Ужица.
Удружење љубитеља џеза Ужице са пројектом „BAZZUM užički dzez festival“ у
износу од 750.000,00 динара;
Образложење: Пројекат „BAZZUM užički dzez festival“ је својим квалитетом,
садржајном иновативношћу, као и уметничким капацитетом усклађен са општим
интересом у култури односно музици, као и циљевима и приоритетима конкурса. Нема
комерцијални и естрадни карактер и у значајној мери може утицати на квалитет
културног живота заједнице. Део фестивала који се односи на едукативнo одржавањe
креативне радионице непрецизно је дефинисан.
Удружење љубитеља уметничког стваралаштва за децу „ЛИРА“ са пројектом
„Деветнаести Међународни Дечји музички Фестивал „Љубав, наша је планета“ у
износу од 410.000,00 динара;
Образложење: Међународни дечији фестивал ауторских песама ,,Љубав, наша је
планета” представља пројекат који има континуитет у развоју уметничког
стваралаштва за децу, уз неговање ауторских дечијих песама. Пројекат нема изражен
комерцијални и естрадни карактер и тиме је у складу са општим интересом у култури,
односно у музици, као и циљевима и приоритетима конкурса. У конкурсној
документацији одређене ставке из финансијског плана нису усклађене са описом
пројекта.
Удружење „Пиано Форте“ са пројектом „Фестивал музике Music Vibes“ у износу од
110.000,00 динара;
Образложење: „Фестивал музике Music Vibes“ у доброј мери представља пројекат
садржајне иновативности и поседује стручни односно уметнички капацитет потребан
за реализацију, чиме је усклађен са циљем и приоритетима конкурса. Пројекат нема
комерцијални и естрадни карактер и могао би да допринесе унапређењу музичког
живота града. Међутим, пројекат је нејасно дефинисан и садржински непотпуно
разрађен чиме утиче на адекватан увид у квалитет пројекта. Финансијски део пројекта
не подразумева економичност у намени средстава.
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Певачка група „Српски божур“ са пројектом „Илиндански сусрети“ у износу од
110.000,00 динара;
Образложење: Пројекат „Илиндански сусрети“ је посвећен очувању традиционалног
певања ужичког краја, чиме оправдава општи интерес у култури, односно музици.
Пројекат нема естрадни и комерцијални карактер и усклађен је са циљевима конкурса.
Сценарио манифестације би требало детаљније описати (детаљнији опис тока
фестивала, чланова жирија). Својим садржајем пројекат би могао да допринесе
унапређењу културног, односно музичког живота града.
Музичко друштво „Српски златоуст“ са пројектом „Душа фрулом прича“ у износу
од 110.000,00 динара;
Образложење: Пројекат „Душа фрулом прича“ посвећен је очувању традиционалног
свирања и тиме оправдава општи интерес у области културе, односно музицике.
Пројекат нема естрадни и комерцијални карактер и усклађен је са циљевима конкурса.
Пројекат у значајно мери може утицати на квалитет културног живота заједнице.
Недовољан увид у стручне односно уметничке капацитета потребне за реализацију
пројекта.
Удружење „Унија студената Ужица“ са пројектом „ПЕСМОМ ДО КОСМЕТА“ у
износу од 150.000,00 динара;
Образложење: Пројекат „ПЕСМОМ ДО КОСМЕТА“ је у свом делу предлога који
предвиђа наступ Дивне Љубојевић усклађен са општим интересом у култури, односно
музици, као и циљевима и приоритетима конкурса и може се сматрати квалитетним и
иновтивним садржајем. Нема комерцијални и естрадни карактер и у значајној мери,
овај део пројекта, може бити од утицаја на квалитет културног живота заједнице.
Други део програма намењен ангажману Данице Црногорчевић представља програм
забавног карактера базираном на комерцијалнизованом облику традиционалне музике.
Недовољно постојање стручног, односно уметничког капацитета потребног за
реализацију овог дела пројекта.
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Стручна комисија предлаже да се не опредељују средства за следеће пројекте:
Удружење „УЖИЧКА РОК СЦЕНА“ са пројектом „УЖИЧКИ РОК ФЕСТИВАЛ 6“;
Образложење: Пројекат УЖИЧКА РОК СЦЕНА својим концепцијским садржајем и
предвиђеним извођачима представља манифестацију забавног карактера, базирану на
комерцијалној музици, што није у складу са општим интересом у култури, односно у
музици, као и циљевима и приоритетима конкурса. Могло би да се сматра да има
едукативни садржај, да је прецизиран план одвијања радионица, трибина као и самог
фестивала. Садржај фестивали није јасно дефинисан.
Удружење „Унија ужичких средњошколаца“ са пројектом „YOUNG FEST“;
Образложење:“YOUNG FEST“ пројекат својим концепцијским садржајем и предвиђеним
извођачима представља манифестацију забавног и естрадног карактера, базирану на
комерцијалној музици, што није у складу са општим интересом у култури, односно у
музици и циљевима и приоритетима конкурса. Пројекат не садржи стручни, односно
уметнички капацитет потребан за реализацију пројекта. Пројекат нема усмерење ка
едукативном и нема уметнички садржај и тако не оправдава свој допринос у области
културе.
Удружење грађана „Опека“ са пројектом „ У гротлу“;
Образложење: Пројекат није усклађен са општим интересом у култури односно музици,
као и циљевима и приоритетима конкурса. Квалитет и садржајна иновативност пројекта се
може приметити у области спорта и ликовне, али не и музичке уметности. Дакле, није у
уској вези са музичким односно културно-уметничким циљевима пројекта.
Након истека рокова за приговоре, Комисија је доставила образложен Предлог о
расподели средстава за пројекте у култури, у области музике који се
финансирају/суфинансирају из буџета града Ужица, кроз програм рада Градског
културног центра Ужице, директору Градског културног центра, дана 15.06.2022. године.
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