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На основу члана 76. став 1. Закона о култури 

(„Службени гласник РС“ бр. 72/09, 13/16 и 30/16-

исправка) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину 

избора пројеката у култури („Службени гласник РС“ бр. 

105/16 112/17), начелник Општинске управе општине Бор 

доноси  

ОДЛУКУ 

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА УЧЕШЋЕ 

НА КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ  

КУЛТУРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОР У 

2018. ГОДИНИ 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком се уређује расписивање конкурса 

за финансирање или суфинансирање пројеката у култури, 

као и пројеката уметничких, односно стручних и научних 

истраживања у култури (у даљем тексту: пројекти) из 

буџета општине Бор у 2018. години (у даљем тексту: 

Конкурс) у форми јавног позива и дефинишу основни 

елементи Конкурса.  

 Конкурс се расписује за следеће културне 

области: 

 1.књижевност (стваралаштво, преводилаштво) 

 2.музика (стваралаштво, продукција,  

интерпретација) 

 3.ликовне, примењене, визуелне уметности, 

дизајн и архитектура 

 4.позоришна уметност (стваралаштво,  

продукција, интерпретација) 

 5.уметничка игра – класичан балет, народна  

игра, савремена игра (стваралаштво, продукција,  

интерпретација) 

 6.филмска уметност и остало аудио-визуелно 

стваралаштво 

 7.манифестације везане за филмску уметност и 

остало аудио-визуелно стваралаштво 

 8.дигитално стваралаштво и мултимедији 

 9.остала извођења културних програма и 

културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична 

уметност и сл.) 

 10.откривање, прикупљање, истраживање, 

документовање, проучавање, вредновање, заштита, 

очување, представљање, интерпретација, коришћење и 

управљање културним наслеђем 

 11.библиотечко-информационе делатности 

 12.научноистраживачке и едукативне 

делатности у култури 

 13.менаџмент у култури. 

 Jедном пријавом може се конкурисати само за 

једну област културне делатности. 

Конкурсом се прецизније утврђују:  

 1.намена средстава за остваривање јавног 

интереса у култури; 

 2.износ средстава која су опредељена за 

Конкурс; 

 3.највећи износ средстава која се одобравају по 

пројекту; 

 4.који субјекти имају право учешћа; 

 5.критеријуми за оцену и мерила и начин 

избора пројеката; 

 6.прецизни рокови у којима се спроводи 

Конкурс; 

 7.информација о документацији коју прилаже 

подносилац пројекта; 

 Конкурс се расписује за спровођење пројеката 

чија реализација траје од 1.априла 2018. године  до 30. 

новембра 2018. године. 

Члан 2. 

 Конкурс се односи на очување, унапређење и 

развој свих области у култури од значаја за општину Бор, 

a у складу са чланом 6. Закона о култури. 

 

Члан 3. 

 Средства за суфинансирање пројеката у 

култури, а која ће бити расподељена путем јавног позива 

у 2018. години, опредељена су Одлуком о буџету за 2018. 

годину („Службени лист општине Бор“, бр.30/17) и 

планирана у оквиру Програма 13 – Развој културе; 

Програмска активност 1201-0002; функција 820; позиција 

190; економска класификација 481 – Дотације 

невладиним организацијама - култура у износу од 

1.000.000,00 динара. 

 Највећи износ средстава који се може одобрити 

по пројекту износи 200.000,00 динара.  

 

Члан 4. 

 Јавни позив за учешће на Конкурсу за 

суфинансирање пројеката у култури на територији 

општине Бор за 2018. годину расписује начелник 

Општинске управе општине Бор (у даљем тексту: 

Начелник). 

Члан 5. 

 Право учешћа на Конкурсу имају установе, 

уметничка и друга удружења регистрована за обављање 

делатности културе, појединци (уметници, сарадници, 

односно стручњаци у култури), као и други субјекти у 

култури са територије општине Бор. 

 Право учешћа на Конкурсу немају установе 

културе чији је оснивач Република Србија, аутономна 

покрајна или јединица локалне самоуправе, који се 

финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не 

могу учествовати на конкурсима које расписују њихови 

оснивачи. 

 Уколико је подносилац пројекта физичко лице, 

корисник средстава може бити искључиво правно лице 

преко кога се остварује пројекат, партнер подносиоца 

пројекта или који на други начин учествује у пројекту. 

Одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун  

физичког лица, нити се корисник средстава може 

накнадно мењати.  

Члан 6. 

 Критеријуми на основу којих ће се оцењивати 

пројекти пријављени на јавни Конкурс су:  

 1.усклађеност пројекта са општим интересом у 

култури и циљевима и приритетима Конкурса; 

 2.квалитет и садржајна иновативност пројекта; 
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 3.капацитети потребни за реализацију пројекта 

и то: 

 - стручни, односно уметнички капацитети 

 - неопходни ресурси 

 4.финансијски план – разрађеност, усклађеност 

са планом активности пројекта, економичност и 

укљученост више извора финансирања; 

 5.степен утицаја пројекта на квалитет културног 

живота заједнице. 

 Наведени критеријуми примењују се на 

појединачне области културне делатности уз поштовање 

специфичности тих области. 

Комисија за избор пројеката у култури општине 

Бор (у даљем тексту: Комисија) врши оцену сваког 

пројекта на основу вредновања наведених критеријума. 

Оцењивање пројекта на основу наведених 

критеријума врши посебно сваки члан Комисије, за сваки 

пројекат појединачно. 

Комисија је обавезна да за сваки пројекат који 

се разматра сачини писмено образложење у коме се 

наводе разлози за прихватање или неприхватање 

пројекта.  

Члан 7. 

 Конкурс се објављује на веб сајту Општине Бор 

www.opstinabor.rs и у дневном листу „Српски телеграф“. 

 Пријава на Конкурс подноси се на Обрасцу 

пријаве који се објављује на сајту Општине Бор 

www.opstinabor.rs  

 Подносилац пројекта је дужан да достави 

попуњен Образац пријаве у 5 примерка са пратећом 

документацијом наведеном у конкурсу у једном 

примерку. 

 Рок за подношење пријаве не може бити краћи 

од 30 дана од дана објављивања јавног позива у дневном 

листу „Српски телеграф“.  

 Пријаве на Конкурс се подносе у затвореној 

коверти, на адресу ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ 

БОР, ул. Моше Пијаде бр.3, 19210 БОР, са назнаком „НЕ 

ОТВАРАЈ – ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА 

ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У КУЛТУРИ“ и 

уз  наведену област за коју се пријављују. 

 Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 

пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса 

не разматрају се. 

 Конкурсни материјал се не враћа. 

 

Члан 8. 

 Комисија доноси одлуку која садржи списак 

изабраних пројеката и износе финансијских средстава са 

образложењем и то најкасније у року од 30 дана од дана 

завршетка подношења пријава. 

 Резултати јавног конкурса биће објављени на 

веб сајту општине Бор www.opstinabor.rs На основу 

одлуке Комисије, Начелник доноси решење о додели 

средстава за финансирање или суфинансирање пројеката 

у култури из буџета општине Бор у 2018. години. 

 Решење је коначно и против њега се може 

покренути управни спор. 

 Након доношења решења Начелник са 

изабраним подносиоцима пројекта закључује уговор о 

финансирању или суфинансирању пројеката у култури. 

 

Члан 9. 

 Комисију од 5 (пет) чланова именује Начелник 

Општинске управе и то из реда угледних и афирмисаних 

уметника и стручњака у култури, који нису у сукобу 

интереса. 

Члан 10. 

 Учесници конкурса који су добили средства, у 

складу са Законом, Уредбом и закљученим уговором, 

достављају Општинској управи општине Бор Извештај о 

реализацији пројекта/a и Финансијски извештај/б на 

прописаном обрасцу, који се објављује на веб сајту 

Општине Бор www.opstinabor.rs. 

 Извештај мора бити потписан од стране 

овлашћеног лица и оверен печатом. 

 Кориснику средстава који не достави у року 

Извештај о реализацији пројекта и Финансијски 

извештај, Општинска управа Бор упућује захтев за 

повраћај средстава. Повраћај средстава врши се у року 

који је предвиђен уговором.  

Информација о корисницима средстава који 

нису доставили извештаје, односно који нису извршили 

повраћај средстава, обајвљује се на сајту општине Бор.  

 

Члан 11. 

 На све што није регулисано овом Одлуком 

примењују се одговарајуће одредбе Закона о култури и 

Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 

пројеката у култури. 

Члан 12. 

 Административно – техничке послове за 

спровођење ове Одлуке обавља Одељење за привреду и 

друштвене делатности, а финансијско – књиговодствене 

послове обавља Одељење за финансије. 

 

Члан 13.  

 Одлука ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у „Службеном листу општине Бор“. 

 

Број: 401-66/2018-III  

У Бору, 2. фебруара 2018.године 

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БОР 

 

    НАЧЕЛНИК, 

                 Љубинка Јелић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.opstinabor.rs/
http://www.opstinabor.rs/
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http://www.opstinabor.rs/
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