СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БОРА

ГОДИНА: III

БРОЈ: 5

5. ФЕБРУАР
2020. ГОДИНЕ
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На основу члана 69. Закона о буџетском
систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010,
101/2011,
93/2012,
62/2013,
63/2013испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015,
99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019) и члана 4.
Одлуке о буџету града Бора за 2020. годину («Службени
лист града Бора» бр. 37/2019), градоначелник града Бора
доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1.Из средстава утврђених Одлуком о буџету
града Бора за 2020.годину («Службени лист града Бора»
бр. 37/2019), у Разделу 5-Градска управа града Бора,
Програм 0602 - Опште услуге локалне самоуправе,
Програмска активност - 0009 - Текућа буџетска резерва,
функција 160 - Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту, позиција 90 и економска класификација
499121 -“Текућа резерва”, одобравајусе средства у
износу од 13.000,00 динара Органу града БораГрадоначелник града Бора.
2.Средства из става 1. овог решења распоређују
се у оквируРаздела 2- Градоначелник града Бора,
Програм 2101- Политички систем локалне самоуправе,
Програмска активност - 0002 - Функционисање
извршних органа, функција 111 - Извршни и законодавни
органи, на следећи начин:
- на позицију 22 и економску класификацију
426 - Материјал - 2.000,00 динара и
- на позицију 25 и економску класификацију
512 - Машине и опрема - 11.000,00 динара.
3.О реализацији
овог решења стараће се
Одељење за финансије и јавне набавке Градске управе
Бор.
4.Решење доставити: Органу града БораГрадоначелник града Бора, Одељењу за финансије и
јавне набавке Градске управе Бор и архиви.
5.Ово решење објавити у „Службеном листу
града Бора „.
Образложење
На
основу
исказане
потребеРеферента
протокола и информисања Градске управе Бор, потребно
је обезбедити средства за куповину Flip chart табле
ипапир за flip chart, за потребе кабинета градоначелника.
Како средства за ову намену нису планирана
Предлогом финансијског плана Органа града –
Градоначелник града Бора за 2020.годину, а самим тим
ни Одлуком о буџету града Бора за 2020.годину,
користити средства текуће буџетске резерве у износу од
13.000,00 динара.
На основу напред наведеног, одлучено је као у
диспозитиву решења.
Број: 401-244/ 2020-II
У Бору, 30.01.2020. године
ГРАДОНАЧЕЛНИК,
Александар Миликић, с.р.

ЦЕНА : 80
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:
4.000 ДИНАРА
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На основу члана 76. став 1. Закона о култури
(''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 13/16, 30/16-исправка
и 6/20) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури (''Службени гласник РС'', бр.
105/16 и 112/17), начелник Градске управе града Бора
доноси
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ
ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БОРА У 2020. 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 града Бора у 2020. години (у даљем тексту:
Конкурс) и дефинишу основни елементи Конкурса.
Конкурс се расписује за следеће области
културне делатности:
1.књижевност (стваралаштво, преводилаштво)
2.музика
(стваралаштво,
продукција,
интерпретација)
3.ликовне, примењене, визуелне уметности,
дизајн, уметничка фотографија 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.дигитално стваралаштво и мултимедији
8.остала извођења културних програма и
културних садржаја (мјузикл, циркус, пантомима, улична
уметност и сл.)
9.делатност заштите у области непокретних
културних добара
10.делатност заштите у области покретних
културних добара
11.делатност заштите у области нематеријалног
културног наслеђа
12.библиотечко-информационе делатности
13.научноистраживачке
и
едукативне
делатности у култури
14.менаџмент у култури
15.употреба информационе и комуникационе
технологије у културној делатности.
Jедном пријавом може се конкурисати само за
једну област културне делатности.
Конкурсом се прецизније утврђују:
1.намена средстава и износ;
2.право учешћа;
3.критеријуми за оцену пројеката;
4.рокови;
5.документација;
6.начин пријављивања и одлучивање.
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Конкурс се расписује за спровођење пројеката
чија реализација траје од 01.04.2020. године
до
30.11.2020. године.
Члан 2.
Конкурс се односи на очување, унапређење и
развој свих области у култури од значаја за град Бор, a у
складу са чланом 6. Закона о култури.
Члан 3.
Средства за финансирање или суфинансирање
пројеката у култури, а која ће бити расподељена путем
јавног позива у 2020. години, опредељена су Одлуком о
буџету за 2020. годину („Службени лист града Бора“,
бр.37/19) и планирана у оквиру Програма 1201 – Развој
културе и информисања; програмска активност 0002 –
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва;
функционална класификација 820; позиција 237;
економска класификација 481 – Дотације невладиним
организацијама - култура у износу од 3.000.000 динара.
Највећи износ средстава који се може одобрити
по пројекту износи 300.000 динара.
Члан 4.
Конкурс за финансирање или суфинансирање
пројеката за остваривање јавног интереса у области
културе на територији града Бора у 2020. години
расписује начелник Градске управе града Бора (у даљем
тексту: Начелник).
Члан 5.
Право учешћа на Конкурсу, као и критеријуми
на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на
Конкурс, мерила и начин избора пројеката, регулисани су
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора
пројеката у култури (''Службени гласник РС'', бр.105/16 и
112/17) и биће дати у Конкурсу.
Члан 6.
Конкурс се објављује на веб сајту града Бора
www.bor.rs и у дневном листу „Ало“.
Пријава на Конкурс, потребна документација и
начин подношења пријаве биће регулисани Конкурсом.
Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана
објављивања конкурса у дневном листу „Ало“.
Члан 7.
Комисија доноси образложени предлог, који
садржи списак изабраних пројеката и износе
финансијских средстава.
На основу образложеног предлога Комисије,
Начелник доноси одлуку о избору пројеката и додели
средстава за финансирање или суфинансирање пројеката
у култури из буџета града Бора у 2020. години.
Одлука се доноси у форми решења и биће
објављена на веб сајту града Бора и достављена сваком
учеснику Конкурса.
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.
Ставови изнети у подржаним пројектима нужно
не изражавају ставове органа који је доделио средства.
Члан 8.
Комисију од 5 (пет) чланова именује Начелник
и то из реда угледних и афирмисаних уметника и
стручњака у култури, који нису у сукобу интереса.
Члан 9.
Учесници конкурса који су добили средства, у
складу са Законом, Уредбом и закљученим уговором,
достављају Градској управи града Бора Извештај о
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реализацији пројекта/a и Финансијски извештај/б на
прописаном обрасцу, који се објављује на веб сајту града
Бора.
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, Градска 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, објављује се на сајту града Бора.
Комисија може да изради извештај о
спроведеном конкурсу са анализом квалитета подржаних
пројеката на основу извештаја корисника и да га објави
на веб сајту града Бора.
Члан 10.
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 11.
Административно – техничке послове за
спровођење ове Одлуке обавља Одељење за привреду и
друштвене делатности, а финансијско – књиговодствене
послове обавља Одељење за финансије и јавне набавке.
Члан 12.
Одлука ступа на снагу даном доношења и
објавиће се у ''Службеном листу града Бора''.
Број: 401-401/2020-III
У Бору, 5.2.2020.године
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА БОРА
НАЧЕЛНИК,
Љубинка Јелић, с.р.
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ИЗДАВАЧ: Град Бор – Служба за скупштинске послове, ул. Моше Пијаде 3 Бор
ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Слободан Баџа, тел: 423 255 лок. 140
ТЕЛЕФОНИ: Редакција 423 255 лок. 140; Служба претплате 423 255 лок. 149
УПЛАТНИ РАЧУН: 840 – 745151843 – 03, остали приходи у корист нивоа града Бора,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

