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На основу Одлуке о издавачкој делатности Народне библиотеке Бабушница (бр. 12/2015 од 
29.01.2015.), Одлуке о поступку и начину избора рукописа завичајних стваралаца чије ће 
објављивање финансијски подржати Народна библиотека Бабушница и Решења о покретању 
поступка за доделу средстава путем јавног конкурса (бр. 14/2016 од 12.02.2016.) 

 

Народна библиотека Бабушница расписује 

ЈАВНИ КОНКУРС 

За финансирање и суфинансирање нових публикација завичајних стваралаца у области 
белетристике (проза, поезија, драма), фолклористике, хронике села и историографије 

 

ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

Предмет јавног конкурса је помоћ завичајним ауторима у објављивању њихових дела. Циљ је 
афирмација завичајне културе и стваралаштва како би се побољшала видљивост наше општине на 
културној мапи Србије.  

ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕДВИЂЕНИХ ЗА ДОДЕЛУ ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ  

Финансијским планом Народне библиотеке Бабушница за 2016. годину, Раздео  4, Глава 4.20, 
Функц. Клас. 820, Позиција 179/0, предвиђена су средства у износу 400.000 РСД  за финансирање 
издавачке делатности Установе.  

НАМЕНА СРЕДСТАВА  

Средства која се додељују по јавном конкурсу намењена су за финансирање и суфинансирање 
штампања нових дела завичајних стваралаца у области белетристике (проза, поезија, драма), 
фолклористике, хронике села и историографије.  

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ  

Право учешћа на јавном конкурсу имају ствараоци који су по месту пребивалишта или пореклом 
са територије општине Бабушнице (завичајни ствараоци), као и аутори чија су дела тематски 
везана за општину Бабушницу.  

 

 



РОК И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС 

Јавни конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Бабушница и истиче на 
огласној табли у холу зграде Дома културе Бабушница. Пријава за учешће на јавном конкурсу 
подноси се у затвореној коверти лично,  у просторије управе Народне библиотеке Бабушница, 
сваког радног дана од 6:30 до 14:30 часова, или путем поште на адресу: 

Народна библиотека Бабушница, Живојина Николића Брке 2, 18330 Бабушница, 

са назнаком „Пријава за јавни конкурс – НЕ ОТВАРАТИ“. 

Рукописе достављати искључиво у електронском формату на следећу адресу: 

bibliotekababusnica@gmail.com С назнаком: „За јавни конкурс“ 

Рукописи морају да буду потписани пуним именом и презименом аутора, те да садрже 
информације о години рођења, адреси становања, броју телефона и email адреси. 

 

Јавни конкурс је отворен од 16.02.2016. до 30. 6. 2016. године.  

 

ДОДЕЛА СРЕДСТАВА  

Поступак јавног конкурса спроводи Комисија коју образује директор Народне библиотеке 
Бабушница. Комисија обавља стручни преглед примљених радова, вреднује их и рангира у складу 
са условима и критеријумима наведеним у Одлуци о поступку избора и критеријумима за избор 
рукописа чије ће објављивање финансијски подржати Народна библиотека у Бабушници. Након 
тога доставља директору Установе предлог одлуке о додели средстава са образложењем предлога 
у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава. Одлуку о додели средстава са 
образложењем доноси директор Народне библиотеке Бабушница у року од 20 дана од истека рока 
подношење пријава. Одлука о додели средстава се доставља свим учесницима на јавном конкурсу 
и истиче на огласној табли наредног дана од дана доношења исте. Након доношења Одлуке о 
додели средстава Народна библиотека Бабушница и Корисник средстава закључиће уговор којим 
ће регулисати међусобна права и обавезе.  

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Све додатне информације у вези с јавним конкурсом могу се добити у Народној библиотеци 
Бабушница, позивом на број 010-383 144, сваког радног дана од 9:30 до 14:30, или путем 
електронске поште на адресу  bibliotekababusnica@gmail.coм  

 Директор, Саша Адамовић 

 

 


