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Дел. бр. 311/18 од 02.07.2018. г. 

Претходне напомене:  
На основу Стратегије развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027. године Министарства             
културе и информисања Републике Србије и члана 22. Статута (ЦОК Божидарац 1947, бр.2 од              
25.11.2014.г.) уз претходну прибављену Одлуку о давању сагласности Управног одбора дел. бр.            
300/18 од 25. јуна 2018.године, а у циљу стварања квалитетлног културног програма за грађане              
и грађанке Врачара и изградње публике на средњерочном року, директор у име Установе 02.              
јула 2018. године доноси Одлуку: 

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за доставу предлога програма који ће бити реализовани на средњерочном плану до пет година 
у ЦОК ‘’Божидарац 1947’’, Радослава Грујића бр.3, Београд. 

 
Полазећи од приоритета Стратегијa развоја културе Републике Србије од 2017. до 2027.            
Министарства културе и информисања Републике Србије, Јавне установе треба да буду           
отворене за развој партнерских пројеката са организацијама цивилног друштва, као и да раде             
на израдњи јавно-приватних партнерства као и да активно раде на охрабривању културне            
партиципације. Поред тога један од циљева сарадње је и подршка развоју културно-уметничког            
аматеризма на локалном нивоу, уз успостављање чвршће сарадње установа, професионалаца          
и аматера. 
 
Позив се упућује организацијама (уметничка удружења, невладине организације, удружења         
грађана, асоцијације и сл.) и појединцима заинтересованим за реализацију         
културно-едукативних и уметничких програма за све узрасте.  
 
Уз пријаву на Јавни позив обавезно доставити следећу документацију: 

● пропратно писмо са наведеним основним информацијама о организацији/појединцу и         

предложеном програму (назив, временско трајање, опис пројекта), а које је потписало           

лице овлашћено за заступање организације, односно појединац, подносилац пријаве; 

● Предлог разрађеног културно-едукативног и уметничког програма који би ушао у          

званичан програм Установе  

● копију решења о регистрацији (за организације); 

● биографију (за појединце)  

Критеријуми за избор и одлучивање о предлогу програма: 
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● Капацитет подносиоца пријаве за реализацију предложеног програма/пројекта 

(људски ресурси, знање, искуство и досадашњи резултати) 

● Да у реализацији наведених пројеката из претходног става учествује најмање 80% 

учесника којима је то професионална делатност 

● Референтна листа 

● Да у својој организацији има бар један догађај који афирмише толерантан однос 

према мањинским друштвенима групама; 

● Да у годишњем програму реализује бар један хуманитарни догађај 

● Да има бар три успешно одржана музичка догађаја 

● Доступност програма већем броју потенцијалних корисника, иновативност и        

партиципативност (укљученост деце и младих у саму реализацију) програма. 

● Да је спреман да настави да ствара, развија културне садржаје примерене           

садржајном концепту „Божидарца“, највиших стандарда у својој продукцији или         

копродукцији са другима 

● Програм садржи предлог за развој волонтирања у култури и подршка механизмима           

који омогућавају значајније укључивање волонтера у културни живот 

● Да јасно прикаже начин истраживања о културним потребама грађана и грађанки           

Врачара  

● Одрживост програма и адекватан финансијски капацитет за продукцију предложеног         

програма.  

Услови: 

● Установа обезбеђује простор и промоцију програма и пројекта као и део текућих            

трошкова у складу са могућностима 

● Конкурсни материјал се не враћа; 

● КОНКУРСНИ МАТЕРИЈАЛ СЕ ДОСТАВЉА ИСКЉУЧИВО У ЕЛЕКТРОНСКОМ 

ФОРМАТУ (или на ЦД / УСБ) 

● Учесници ће о резултатима конкурса бити информисани најкасније у року од 7 дана по 

завршетку конкурса 
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● Са изабраним предлагачима се потписује уговор између Установе и предалагача о           

програмско-пословној сарадњи на период до пет година са могућношшћу раскида у           

случају непоштовања  

● Непотпун и неблаговремено послат конкурсни материјал неће бити разматран. ЦОК          

‘’Божидарац 1947’’ може тражити додатна објашњења од подносиоца пријаве и          

позвати на разговор представнике подносиоца пријаве, као и додатну докуменацију на           

увид, а која није предвиђена Јавним позивом. Рок за доставу предлога је 15 дана од               

дана објављивања конкурса. Пријаве са назнаком „Пријава за учешће на Јавном           

позиву“ доставити у електронској форми на адресу: office@bozidarac.rs или         

препорученом поштом на адресу: ЦОК Божидарац 1947, Радослава Грујића бр.3,          

11000 Београд 

У циљу спречавања сукоба интереса и других злоупотреба процену пристиглих предлога           

програмске сарадње извршиће трочлана комисија на основу наведених критеријума сачињена          

од два стручна члана и то: 

1. Неле Михајловић (дипломирана глумица), председник  
2. Зорана Ћосић (дипломирани глумац), члан  

док ће трећи члан/чланица бити именовa/и представник Установе.  
 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве неће бити разматране. Додатне         
информације путем и-меил адресе: office@bozidarac.rs Сви подносиоци пријава о резултатима          
ће бити обавештени у писаној форми, најкасније у року од седам дана по завршетку конкурса. 

 

Објавити на/Доставити: 
- Веб-сајт установе 
- Огласну таблу 
- Правној служби 
- Архива 

За Установу 
               Владимир Кљајић, директор 

ПОЗИВ ЈЕ ВАЖЕЋИ И БЕЗ ПЕЧАТА 

 


