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На основу члана 76.став 6. Закона о култури
(''Службени гласник РС'',бр. 72/9) и члана 65. Статута
Општине Бор (''Службени лист Општине Бор'' бр.7/08 и
3/2013),
Председник
Општине
Бор
дана
25.02.2014.године, доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ, КРИТЕРИЈУМИМА И МЕРИЛИМА
ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ
ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БОР
I ОПШТE ОДРЕДБE
Члан 1.
Овим Правилником се уређује начин,
критеријуми и мерила за избор пројеката у култури који
се финансирају, односно суфинансирају средствима из
буџета Општине Бор ( у даљем тексту:буџет Општине).
Члан 2.
Избор пројеката у култури који се финансирају,
одностно суфинансирају средствима из буџета Општине
врши се на основу јавног конкурса ( у даљем тексту :
конкурс )
Изузетно,у
складу
са
Законом
о
култури,одређени пројекти се могу финансирати или
суфинансирати, без јавног конкурса, и то уколико су
значајни пројекти у култури које није било могуће
унапред планирати и за те намене се може ангажовати
највише до 25 % финансијских средстава која су
опредељена на годишњем нивоу за финансирање и
суфинансирање пројеката у култури, у буџету Општине
Бор.
Право учешћа на конкурсу за избор пројеката
у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Општине Бор, имају следећи субјекти у култури:
-установе културе, изузев установа културе чији
је оснивач Општина Бор,
-удружења у култури,
-аматерска културно-уметничка друштва,
-уметници,
-самостални уметници и самостални стручњаци
у култури,
-самостални извођачи културних програма и
самостални сарадници у култури,
-други субјекти у култури (задужбине и
фондације у култури, привредна друштва и предузетници
регистровани за обављање делатности у култури, друга
правна лица и субјекти у култури).
Субјекти у култури имају право да поднесу
пријаву за финансирање и суфинансирање пројеката у
култури, под условом да им је седиште регистровано на
територији Општине Бор, односно да имају
пребивалиште на територији Општине Бор.
Субјекти у култури не могу конкурисати
пројектима који су већ предложени и усвојени
Програмима пословања за наредну годину оних установа
које се финансирају из буџета Општине Бор.
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Члан 3.
Избор пројеката у култури, на основу конкурса
врши се за следеће области:
1.област
књижевног
стваралаштва
и
књижевних манифестација,
2.област издавачке делатности-периодичне
публикације из области културе и уметности,
3.област ликовне и визуелне уметности,
4.област примењене уметности, архитектура
и мултимедија,
5.област музике-стваралаштво, продукција и
интерпретација,
6.област
сценског
стваралаштва
и
интерпретације,
7.област аматерског, културно-уметничког
стваралаштва, изворног народног стваралаштва и
очувања нематеријалног културног наслеђа,
8.област културне делатности националних
мањина у Општини Бор,
9.област културних делатности особа са
инвалидитетом,
10.област културних делатности деце и за
децу и младе,
11.област информисања и медија,
12.област научноистраживачке и едукативне
делатности у култури.
Члан 4.
Пројекти који се финансирају и суфинансирају
из буџета Општине Бор морају да испуњавају најмање
три од следећих 11 критеријума:
1.квалитет, значај и садржајна иновативност
понуђеног пројекта;
2.подстицање разноликости културних израза;
3.одрживост пројекта;
4.обезбеђивање услова за доступност културних
вредности грађанима и омогућавање њиховог масовног
коришћења;
5.подстцање
дечијег
стваралаштва
и
стваралаштва за децу и младе у култури;
6.подстицање
културног
и
уметничког
стваралаштва особа са инвалидитетом и доступност
културних садржаја особама са инвалидитетом;
7.обезбеђивање услова за остваривање и
заштиту културног идентитета националних мањина у
Општини Бор и Републици Србији;
8.примена нових технологија и умрежавања;
9.да су у функцији обележавања најзначајнијих
јубилеја у култури;
10.реалан финансијски план и различити
облици финансирања (копродукција, партнерство и
слично);
11.да је аутор, односно организатор пројекта
извршио своје обавезе према учесницима у досадашњим
пројектима, Општини и Министарству.
Избор пројеката у култури,као и пројеката
уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури Општине Бор
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Члан 5.
Мерила за избор пројеката који се финансирају
и суфинансирају из буџета Општине Бор,по областима у
култури, су следећа:
1.У области књижевног стваралаштва
(роман, збирка приповедака, збирка поезије, есеј, драма,
критика):
а) да је прво издање књиге,
б) оригиналност и креативност дела,
в) да поседује литерарни и научни квалитет,
г) да постоји културни и јавни интерес за
издавање књиге,
д) квалитет превода за област преводног
стваралаштва.
Уколико се пријава подноси ради финансирања
или суфинансирања пројеката у култури-за објављивање
књига, уз пријаву се прилажу 2 позитивне рецензије
критичара, а за превод књига са језика народа на језик
националних мањина и обрнуто- уз пријаву се прилаже
стручно мишљење овлашћеног преводиоца. Рецензију
критичара или мишљење овлашћеног преводиоца, не
може дати лице које учествује у пројекту.
У области књижевних манифестација:
а) уметнички квалитет манифестације,
б) значај манифестације у домаћој културној
јавности,
в) организација манифестације и информисање
јавности,
г) реалне могућности остварења планираног
пројекта и реални
финансијски план.
2.У
области
издавачке
делатностипериодичне публикације из области културе и
уметности:
а) значај часописа у културној јавности,
б) објављивање нових текстова значајних за
област коју часопис
третира,
в) редовност излажења публикације,
г) структура прихода и расхода.
Публикација, у смислу Закона о издавању
публикација
(''Службени
гласник
РС'',
бр.
37/91,53/93,67/93,48/94,135/2004, 101/2005) јесте: књига,
брошура, часопис, спис, штампано музичко дело,
репродукција уметничке слике и цртежа, амблем и
заштитни знак, разгледница, фотографија, географска
карта, плакат, план насељеног места, диапозитив, CD и
аудиовизуелна издања, образац као и друго дело које се
умножава штампањем или на сличан начин.
Предузећа, установе и грађани који се баве
издавчком делатношћу, дужни су да ускладе своју
делатност с одредбама Закона о издавању публикација.
3.Уобласти ликовне и визуелне уметности:
а) пројекат доприноси развоју
традиционалних ликовних техника и технологија у
области ликовних уметности-сликарству, вајарству и
графици.
б)да поседује висок уметнички квалитет и
професионалност у раду,
в)промовише савремене уметничке форме и
изразе и унапређује разумевање идеја и језика савремене
уметности,
промовише
иновативност
и
експерименталност,
г) пројекат је ретроспективног карактера од
значаја за културну средину и њено памћење, или се
надовезује на већ историзоване уметничке и културне
појаве и на културну баштину,
д) квалитетно и савремено осмишљена локална,
регионална и међународна културна сарадња,
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ђ) доприноси развијању културног туризма,
е) пројекат припада млађим уметницима,а до
сада није финансиран из буџета Општине Бор или буџета
Републике Србије.
4. У области примењених уметности,
архитектуре и мултимедија
а)висок
уметнички
квалитет
и
професионалност у раду,
б) промовише савремене уметничке форме и
изразе,
в)промовише
иновативност
и
експерименталност,
г) квалитетно и савремено осмишљава локалну,
регионалну и међународну сарадњу,
д) пројекат припада млађим уметницима,а до
сада није финансиран из буџета Општине Бор или буџета
Републике Србије.
5.
У
области
музике-стваралаштво,
продукција и интерпретација
а)
висок
уметнички
квалитет
и
професионалност у раду,
б)
доприноси
очувању традиционалних
вредности у области музичког стваралаштва и
извођаштва у целини,
в) квалитетно и савремено осмисљен
индивидуални ауторски пројекат,
г)
квалитетно
осмишљена
регионална,
републичка и међународна сарадња,
д) пројекат се односи на значајне јубилеје
познатих композитора,
ђ) пројекат се односи на манифестације,
фестивале и концерте, који афирмишу музичку баштину
како већинског народа тако и националних мањина на
територији Општине Бор,
е) пројекат припада млађим уметницима,а до
сада није финансиран из буџета Општине Бор или буџета
Републике Србије.
6. У области сценског стваралаштва и
интерпретације (драма, опера, балет и плес):
а)ауторски пројекат у области сценског
стваралаштва- представа или пројекат који својим
садржајем и уметничким значајем доприноси култури и
уметности у локалној заједници и шире,
б) пројекат припада манифестацији у области
сценског
стваралаштва: фестивал, такмичење, пригодна
манифестација, обележавање јубилеја уметника или
уметночког удружења, сценски наступ у оквиру културне
манифестације од националног значаја,
в) ауторски пројекат у области балета и плеса, и
то: целовечерња представа класичног и савременог
играчког израза или мултимедијални пројекат, који
својим садржајем и уметничким значајем изузетно
доприноси култури и уметности у локалној заједници и
шире.
7. У области аматерског културноуметничког стваралаштва, изворног народног
стваралаштва и очувања нематеријалног културног
наслеђа:
а) доприноси очувању, односно презентацији
културне баштине, значајне за Општину Бор, регион и
Републику Србију,
б) представља континуиран рад на очувању и
неговању народних обичаја,
г) материјално-техничке могућности апликаната
за реализацију пројекта,
д) укључује децу и младе, мултикултуралност,
ђ) уколико се ради о снимању музичког или
видео материјала, садржина мора бити некомерцијалног
карактера.
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8.
У
области
културне
делатности
националних мањина у Општини Бор:
а) пројект је значајан за очување идентитета и
културних вредности припадника националних мањина
које живе на територији Општине Бор, као и за
међукултурну сарадњу на општинском, регионалном,
републичком и међународном нивоу,
б) заступљена је сарадња
са стручним
инстититуцијама и појединцима,
в) уколико се ради о снимању музичког или
видео материјала, садржина мора бити некомерцијалног
карактера,
г)материјално-техничке могућности апликаната
за реализацију пројекта,
д) укључује децу и младе, мултикултуралност,
ђ)одрживост пројекта.
9.У области културне делатности особа са
инвалидитетом:
а)доприноси
интеграцији
особа
са
инвалидитетом у културни и социјални живот заједнице,
б)
развија
креативне,
уметничке
и
интелектуалне потенцијале особа са инвалидитетом,
в) доприноси подизању свести,е дукацији и
сензибилизацији јавности о потреби особа са
инвалидитетом,
г)пројекат у којем су особе са инвалидитетом
непосредни учесници, а не само корисници,
д)
материјално-техничке
могућности
апликаната за реализацију пројекта.
10. У области културних делатности деце и за
децу и младе (под појмом ''млади'' подразумева се
узраст од 15 до 25 година):
а) подстиче развој дечје културе, афирмише
стваралаштво и дечију креативност,
б)доприноси презентацији разних области
дечјег стваралаштва,
в) доприноси култури усменог и писаног
стваралаштва,
г) подиже ниво учествовања деце и младих у
културним активностима(у визуелној и музичкој
уметности, обичајима и традицији),
д) промовише знање и вредност,
ђ)подстиче стваралаштво деце и за децу, ствара
услове за развој стваралаштва и образовања у свим
гранама уметности и културног развоја,
е)обезбеђује сигурно и подстицајно окружење
за децу,промовише превенцију и заштиту деце од
насиља,
ж) подразумева сарадњу са различитим
типовима установа културе.
11.У области информисања и медија
а) пројекат је значајан за остваривање права на
јавно информисање,
б) доприноси разноликости медијских садржаја
и плурализму идеја и вредности,
в) поседује адекватну спецификацију буџета
усклађену и образложену са становишта планираних
пројектних активности.
Право на подршку овим пројектима имају
правна лица регистрована за продукцију аудио и/или
аудиовизуелних садржаја, струковна удружења и
асоцијације.
12.У области научно истраживачке
едукативне делатности у култури:
а) пројекат се односи на научна, развојна
примењена истраживања, израду студија и анализа
области културе, уметности, културне политике
организације у култури, прикупљање информација
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документације о култури, уметности и медијима у
локалној заједници,
б) пројекат подразумева организацију скупова
који се баве значајем едукације о уметности у школовању
младих у основним и средњим школама и Техничком
факултету у Бору,
в) подразумева стручно усавршавање учесника
у култури и уметности, из области аметерског културноуметничког стваралаштва
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Члан 7.
Конкурс за избор пројеката у култури, као и
пројеката уметничких, односно стручних и научних
истраживања у култури Општине, расписује Председник
Општине Бор (у даљем тексту: Председник) најмање
једном годишње.
Конкурс се расписује за сваку наредну буџетску
годину, најкасније до 1. септембра текуће године.
Члан 8.
Конкурсни поступак спроводи Комисија за
доделу средстава у области културе.
Комисија за доделу средстава у области културе
(у даљем тексту:Комисија) има укупно пет чланова
председника, заменика председника и осам чланова који
су стручни за поједине области из конкурса и заузимају
значајно место у културној јавности општине, из
различитих области културе и уметности, а међу њима је
обавезно чланство представника националних мањина
које су процентуално најзаступљеније у укупном броју
становника на терирорији Општине Бор.
Председник комисије је члан општинског већа
задужен за област културе.
Председника, заменика председника и чланове
Комисије именује Председник Општине Бор, на
мандатни период од четири године. Председник именује
Комисију осам дана након ступања на снагу овог
Правилника.
Комисија има следеће надлежности:
-разматра пријаве на конкурс,
-врши избор пројеката у култури који се предлажу за
финансирање или суфинансирање(на основу утврђених
мерила сачињава бодовне листе),
-предлаже Председнику доношење решења о
расподели Средстава.
Примена мерила и критеријума за избор
пројеката у култури и пројеката уметничких, однодно
стручних и научних истраживања у
култури-бодовне листе
Члан 9.
Пројекти у култури и пројекти уметничких,
односно стручних и научних истраживања у култури
могу бити:
-финансирани из буџета Општине Бор,
-суфинансирани из буџета Општине Бор.
Члан 10.
Комисија је обавезна да обезбеди равномерну
заступљеност пројеката из различитих области из овог
Правилника за које су поднете пријаве на конкурс.
Члан 11.
Комисија утврђује бодовне листе за сваки
пројекат.
Бодовне листе служе ради успостављања
предносних критеријума за пројекте у оквиру исте
области, наведене у овом Правилнику.
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Члан 12.
Пројекти финансирани из буџета Општине
Бор (100% тражених средстава из буџета Општине, у
односу на укупну вредност пројекта) морају
задовољавати прописане критеријуме и општа и посебна
мерила (члан 13. овог Правилника).
Подносиоци пријава на конкурс за избор
пројеката у култури могу имати следећи статус:
-ђаци и студенти ( у оквиру ђачких и
студентских удружења),
-незапослена лица (у моменту пријаве на
конкурс),
-особе са инвалидитетом,
-пензионери.
Члан 13.
Пројекти суфинансирани из буџета Општине
Бор се бодују на основу општих и посебних мерила
(бодови).
ОПШТА МЕРИЛА:
1.Проценат тражених средстава из буџета
Општине Бор,у односу на укупну вредност пројекта.
Проценат
тражен
из буџета

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

Број
бодова

2

3

4

5

6

7

8

2. Број учесника у пројекту (масовност)
Број
до 5
5-10
10-20
20-50
учесника
Број
4
5
6
7
бодова
3. Циљна група којој је пројекат намењен
Циљна група
преко 25
до 25 год.
(узраст)
год.
Број бодова
3
4

преко
50
8

мешовита
5

4. Партнерство на пројекту (остали субјекти у култури)
4и
Број
1
2
3
више
партнера
партнер
партнера партнера
парт.
Број
2
4
6
8
бодова
5. Традиција одржавања манифестације
Временски
0-5 година
5-10 година преко 10 г.
период
Број бодова

4

6

8

6. Број стручњака из области, укључених у пројекат
Број
1 стручњак
2-3
4 и више
стручњака
стручњака
стручњака
Број бодова
4
6
8
7. Адекватна спецификација буџета (усклађеност са
пројектним активностима)
Адекватност
буџета

Неадекватност

Делимич.ад.

Потпуна
ад.

Број бодова

0

2

4

8. Досадашње финансирање из буџета Општине Бор
Учешће из
2 и више
Прво
1 година
буџета
година
учешће
Број бодова

1

2

6
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9. Одрживост пројекта
Одрживост
Неодржив
Број бодова

0

374

Делимично
одрж.
2

Одржив
4

ПОСЕБНА МЕРИЛА:
Уколико постоји више пројеката из једне од
наведених области у овом Правилнику, сваки члан
Комисије појединачно бодује сваку наведену тврдњу из
мерила (члан 5. Правилника). Затим се утврђује
просечан број бодова на основу појединачних бодовних
листа сваког члана Комисије и тај број се додаје броју
бодова стечених на основу општих мерила.
Пројекат задовољава наведена мерила:
Пројекат не задовољава мерило
0 бодова
Пројекат делимично задовољава 2 бода
мерило
Пројекат већим делом задовољ. 3 бода
мерило
Пројекат потпуно задовољ.мерило
4 бода
Пројекат изузетно задовољ.мерило
5 бодова
Уколико два и више пројеката имају исти број
бодова Комисија предлаже да се суфинансирају пројекти
који задовољавају већи број критеријума (члан 4.
Правилника).
Уколико је исти пројекат одобрен за
финансирање од стране Министарства културе
Републике Србије или неке међународне асоцијације,
максималан износ средстава из буџета Општине Бор је
20% од укупне вредности пројекта.
Члан 14.
Потписане бодовне листе, уз евентуалне
коментаре и сугестије чланова Комисије, служе као
образложење уз сваки пројекат, било да је подржан или
одбијен.
Сви подносиоци пријава имају право увида у
појединачна образложења(бодовну листу).
Чланови комисије потписују записник са
Предлогом пројеката за финансирање и суфинансирање и
висином тражених средстава.
Члан 15.
Текст конкурса садржи:
-намену средстава за које се расписује конкурс
(члан 3 Правилника);
-одређење субјеката у култури који имају право
подношења пријаве на конкурс;
-ознаку прилога који се обавезно прилажу уз
пријаву;
-рок за подношење пријаве;
-адресу на коју се пријаве упућују,односно
предају;
-напомену да се непотпуне и неблаговремене
пријаве неће узети у разматрање;
-друге елементе конкурса.
Конкурс се објављује у ''Службеном листу
општине Бор'' и на званичној интернет страници
Општине Бор.
Обавештење
средствима
јавног
информисања о расписаном и објављеном конкурсу
(електронским и штампаним медијима у локалној
заједници) прослеђује Одељење за привреду и друштвене
делатности Општинске управе општине Бор.
Члан 16.
Пријава на конкурс подноси се Комисији
на обрасцу ''Пријава на Конкурс за финансирање или
суфинансирање пројеката у култури'' (Образац број 1.)
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који је у прилогу овог Правилника и чини његов саставни
део.
За сваки пројекат подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да
обавезно приложи:
а) доказ о подносиоцу пријаве: извод из
регистра у којем је субјекат у култури регистрован;
б) преглед основних података о подносиоцу
пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи
пројекти и сл.) сачињен од стране подносиоца пријаве;
в) детаљан опис пројекта у култури за чије
финансирање или суфинансирање се подноси пријава.
Детаљан опис пројеката у култури из става
3.алинеја
в.)
овог
члана,
садржи
следеће
елементе:учеснике програма односно пројекта, значај,
место и време реализације пројекта (приложити опис
највише на 2 странице, а уз опис је могуће пиложити
публикације, други штампани материјал, аудио, видео,
дигитални и други материјал о пројекту).
Саставни део пријаве је изјава о прихватању
обавезе подносиоца пријаве, према којој одговорно
лице подносиоца пријаве, под кривичном и материјалном
одговорношћу, изјављује:
-да су сви подаци наведени у Пријави истинити
и тачни;
-да ће додељена средства бити наменски
утрошена;
-да ће у законском року бити достављен
извештај о реализацији пројекта у култури на
прописаном обрасцу са финансијском документацијом;
-да ће током реализације пројекта, у
публикацијама и другим медијима бити назначено да је
реализацију подржала Општина.
Подносиоцима пријаве образац ''Пријава на
Конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката у
култури'' приступан је и на званичној интернет страници
Општине.
Пријаве се подносе у штампаном облику
Одељењу за привреду и друштвене делатности или у
електронском облику на e-mail адресу назначеној у
конкурсу.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на
конкурс, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који
су у предходној години остварили право на
финансирање, односно суфинансирање пројеката
средствима из буџета Општине, а нису поднели извештај
о реализацији пројекта, Комисија неће разматрати.
Члан 17.
О спроведеном поступку јавног конкурса
Комисија води записник и доноси прелог за расподелу
средстава за финансирање и суфинансирање пројеката
у области културе који се финансирају из буџета
Општине Бор,за конкурсни период (у даљем
тексту:Предлог) у року од 10 дана од дана закључења
конкурса.
Предлог се објављује на сајту Општине Бор и
огласној табли Општинске управе Бор.
У случају да неки подносиоци пријава на
конкурс имају примедбе на Предлог, њихови овлашћени
представници могу извршити увид у своју конкурсну
документацију и начин бодовања у року од 3 дана од
дана објављивања Предлога на сајту Општине Бор и
огласној табли Општинске управе Бор. Ако се утврди да
је примедба основана, Предлог се може изменити.
Записник и коначни Предлог, Комисија
доставља Председнику општине Бор у року од 15 дана од
дана закључења Конкурса.
Члан 18.
Председник општине Бор, на основу записника
и Предлога од стране Комисије и на основу предлога
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Општинског већа, доноси решење о расподели средстава
за финансирање и суфинансирањепројеката у култури из
буџета Општине Бор (у даљем тексту: решење) у року
до 5 дана, од дана пријема записника и предлога.
Решење Председника општине Бор је коначно.
Решење се објављује на сајту општине Бор и у
''Службеном листу општине Бор“.
На основу решења, Председник општине Бор,
закључује уговоре са изабраним подносиоцима пријаве о
финансирању или суфинансирању пројеката у култури.
Уговором се уређују међусобна права и обавезе
уговорних страна, начин и рок за пренос одобрених
средстава, рок за реализацију пројекта у култури, обавеза
подношења извештаја о реализацији пројекта у култури,
као и друга права и обавезе уговорних страна.
Члан 19.
Стручне, административне и техничке послове
за потребе Комисије обавља Одељење за привреду и
друштвене делатности Општинске управе општине Бор.
Члан 20.
Изабрани подносиоци пријаве,којима су
додељена средства за финансирање или суфинансирање
пројеката у култури, дужни су, да у року од 15 дана по
завршетку пројекта за који су додељена буџетска
средства, а најкасније до краја текуће године,поднесу
извештај о реализацији пројекта и доставе доказе о
наменском
коришћењу
финансијских
средстава
Председнику.
Извештај о реализацији пројекта у култури
подноси се Педседнику на обрасцу ''Извештај о
реализацији пројекта у култури'' (Образац број 2.),који је
у прилогу овог Правилника и чини његов саставни део.
Извештаји се подносе у штампаном облику
Одељењу за привреду и друштвене делатности које их
доставља Председнику општине Бор, ,до 31. марта текуће
године за предходну годину.
Члан 21.
Измене и допуне овог Правилника врше се на
исти начин и по поступку којим је и усвојен.
Члан 22.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.
У Бору, 25.02.2014.године
Број: 401-226/2014.-II-01
ПРЕДСЕДНИК
Саша Вукадиновић, с.р.
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34
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОР
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БОР
Број: 401-224/2014-II
24.02.2014. године
Б О Р
На основу члан 44. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/2007), члан
65. Статута општине Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.7/2008 и 3/2013), члан 6. став 5. Одлуке о
суфинансирању потреба и интереса грађана у области
спорта у општини Бор (''Службени лист општине Бор'',
бр.6/2011, 13/2012 и 2/2014), члан 24. став 1. Правилника
о условима, критеријумима, начину и поступку
суфинансирања у области спорта у општини Бор
(''Службени лист општине Бор'', бр.4/2014), а у складу са
Записником бр.06-18/2014-II од 18.02.2014.године о
разматрању
захтева
по
Јавном
конкурсу
за
суфинансирање пројеката/програма у области спорта у
општини Бор за период јануар - јун 2014. године,
објављеном 31.01.2014. године, Записником бр.0621/2014-II од 24.02.2014.године о разматрању приговора
на предлог расподеле средстава за суфинансирање
програма у области спорта из буџета општине Бор за
период јануар - јун 2014. године и Коначног предлога за
расподелу средстава за суфинансирање програма у
области спорта из буџета општине Бор за период јануар јун 2014. године бр.06-21/1/2014-II од 24.02.2014.године,
сачињеним у складу са Одлуком о буџету општине Бор
за 2014.годину (''Службени лист општине Бор'',
бр.20/2013), Председник Општине Бор, доноси
РЕШЕЊЕ
о расподели средстава за суфинансирање
пројеката/програма у области спорта из буџета
општине Бор за период јануар - јун 2014. године
I ОДОБРАВА СЕ, са раздела 10, физичка
култура спортске организације - за реализацију
спортских манифестација и масовни спорт, функција 810
- услуге рекреације и спорта, позиције 289, економске
класификације 481 – дотације спортским и омладинским
организацијама за реализацију спортских манифестација
и масовни спорт по Одлуци о буџету општине Бор за
2014. годину, у складу са Коначним Предлогом за
расподелу средстава за суфинансирање програма у
области спорта из буџета општини Бор за период јануар
јун
2014.
године,
бр.06-21/1/2014-II
од
24.02.2014.године, расподела средстава у износу од
24.700.000,00 динара,
следећим
спортским
организацијама:
1.

САВЕЗ ЗА ШКОЛСКИ СПОРТ ОПШТИНЕ
БОР, предмет бр.401-134/2014-II-01, за поље
суфинансирања Предшколски и школски спорт, износ од
494.000,00 динара.
2. АИКИДО КЛУБ БОР, предмет бр. 401106/2014-II-01, за поље суфинансирања Рекреативни
спорт, износ од 65.365,00 динара.
3. ПЛЕСНИ КЛУБ ''ЛИДО'' БОР, предмет бр.
401-109/2014-II-01, за поље суфинансирања Рекреативни
спорт, износ од 81.706,00 динара.
4. ПЛАНИНАРСКО СПОРТСКИ ИКСТРИМ
КЛУБ "ROCK AND ICE" БОР, предмет бр. 401125/2014-II-01, за поље суфинансирања Рекреативни
спорт, износ од 86.813,00 динара.
5. ПЛАНИНАРСКО СМУЧАРСКО ДРУШТВО
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''ЦРНИ ВРХ'' БОР, предмет бр.401-165/2014-II-01, за
поље суфинансирања Рекреативни спорт, износ од
86.813,00 динара.
6. ПЛАНИНАРСКИ КЛУБ ''ДУБАШНИЦА''
ЗЛОТ, предмет бр. 401-164/2014-II-01, за поље
суфинансирања Рекреативни спорт, износ од 86.813,00
динара.
7. ТРИАТЛОН КЛУБ БОР, предмет бр. 401159/2014-II-01, за поље суфинансирања Рекреативни
спорт, износ од 80.685,00 динара.
8. СОКОЛСКО ДРУШТВО ''БОР'', предмет бр.
401-138/2014-II-01, за поље суфинансирања Рекреативни
спорт, износ од 66.386,00 динара.
9. ДРУШТВО ЗА ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ И
РЕКРЕАЦИЈУ ''ПАРТИЗАН-ТОПИОНИЧАР'' БОР,
предмет бр. 401-130/2014-II-01, за поље суфинансирања
Рекреативни спорт, износ од 91.919,00 динара.
10. КЛУБ БОРИЛАЧКИХ ВЕШТИНА
''SUREIDO DOJO'', предмет бр. 401-107/2014-II-01, за
поље суфинансирања Рекреативни спорт, износ од
104.175,00 динара.
11. ОРГАНИЗАЦИЈА СПОРТСКИХ
РИБОЛОВАЦА ''РУДАР'' БОР, предмет бр. 401149/2014-II-01, за поље суфинансирања Рекреативни
спорт, износ од 76.600,00 динара.
12. АЕРО КЛУБ ''БОР'' БОР, предмет бр. 401133/2014-II-01, за поље суфинансирања Рекреативни
спорт, износ од 111.325,00 динара.
13. КЛУБ ЗА СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈУ
ИНВАЛИДА БОР, предмет бр. 401-108/2014-II-01, за
поље суфинансирања Спорт особа са посебним
потребама, износ од 123.500,00 динара.
14. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БОР РТБ'', предмет
бр. 401-119/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Колективни, износ од 1.445.070,00
динара.
15. ЖЕНСКИ КОШАРКАШКИ КЛУБ БОР,
предмет бр. 401-137/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Колективни, износ од 1.466.479,00
динара.
16. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''БАСКЕТБОР'',
предмет бр. 401-135/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Колективни, износ од 314.576,00
динара.
17. КОШАРКАШКИ КЛУБ ''ЗИЦЕР'', предмет
бр. 401-148/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Колективни, износ од 221.462,00
динара.
18. ОМЛАДИНСКИ РУКОМЕТНИ КЛУБ БОР,
предмет бр. 401-141/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Колективни, износ од 1.455.775,00
динара.
19. ЖЕНСКИ ЈУНИОРСКИ РУКОМЕТНИ
КЛУБ БОР РТБ, предмет бр. 401-171/2014-II-01, за
поље суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни,
износ од 1.316.620,00 динара.
20. ОДБОЈКАШКИ КЛУБ ''БОР'' - БОР,
предмет бр. 401-173/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Колективни, износ од 1.252.394,00
динара.
21. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ
''БОР'', предмет бр. 401-103/2014-II-01, за поље
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ
од 1.562.817,00 динара.
22. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''РУДАР'', предмет бр.
401-145/2014-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски
спорт -Колективни, износ од 1.380.845,00 динара.
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23. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ
''ОФК СЛАТИНА'' БОР, предмет бр. 401-142/2014-II01, за поље суфинансирања Такмичарски спорт Колективни, износ од 618.666,00 динара.
24. КЛУБ МАЛОГ ФУДБАЛА ''БОР'', предмет
бр. 401-155/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Колективни, износ од 226.495,00
динара.
25. КЛУБ АМЕРИЧКОГ ФУДБАЛА ''GOLDEN
BEARS'', предмет бр. 401-147/2014-II-01, за поље
суфинансирања Такмичарски спорт -Колективни, износ
од 256.904,00 динара.
26. КУГЛАШКИ КЛУБ ''БАКАР'' - БОР,
предмет бр. 401-136/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Колективни, износ од 508.565,00
динара.
27. СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ ''БОР'', предмет
бр. 401-146/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Колективни, износ од 513.808,00
динара.
28. ШАХОВСКИ КЛУБ ''БАКАР'' БОР, предмет
бр. 401-124/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Колективни, износ од 361.763,00
динара.
29. СТРЕЉАЧКА ДРУЖИНА ''МЕТАЛАЦ –
ФОД'' БОР, предмет бр. 401-132/2014-II-01, за поље
суфинансирања Такмичарски спорт -Појединачни, износ
од 581.966,00 динара.
30. СТРЕЉАЧКИ КЛУБ ''БОР-030'', предмет бр.
401-127/2014-II-01,
за
поље
суфинансирања
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од 592.452,00
динара.
31. АТЛЕТСКИ КЛУБ БОР, предмет бр. 401111/2014-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски
спорт -Појединачни, износ од 597.694,00 динара.
32. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''ТД'', предмет бр. 401144/2014-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски
спорт -Појединачни, износ од 550.508,00 динара.
33. ПЛИВАЧКИ КЛУБ ''ОЛИМПИЈА'' БОР,
предмет бр. 401-166/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од 540.023,00
динара.
34. ТЕНИСКИ КЛУБ ''БОР'', предмет бр. 401152/2014-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски
спорт -Појединачни, износ од 325.062,00 динара.
35. ЏУДО КЛУБ ''БОР'', предмет бр. 401122/2014-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски
спорт -Појединачни, износ од 602.937,00 динара.
36. ОМЛАДИНСКИ ЏУДО КЛУБ ''БОР'',
предмет бр. 401-120/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од 571.480,00
динара.
37. КАРАТЕ КЛУБ ''ТИГАР'' - БОР, предмет бр.
401-117/2014-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски
спорт -Појединачни, износ од 356.520,00 динара.
38. КАРАТЕ КЛУБ ''БОР'', предмет бр. 401167/2014-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски
спорт -Појединачни, износ од 335.548,00 динара.
39. БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ "ПАРТИЗАН",
предмет бр. 401-115/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од 566.237,00
динара.
40. БОДИ БИЛДИНГ КЛУБ "S MAXIMUS",
предмет бр. 401-172/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од 204.475,00
динара.
41. КИК БОКС КЛУБ ''БОР'' БОР, предмет бр.
401-123/2014-II-01, за поље суфинансирања Такмичарски
спорт -Појединачни, износ од 361.763,00 динара.
42. СКИЈАШКИ КЛУБ ''БАКАР'' БОР, предмет
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бр. 401-153/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од 356.520,00
динара.
43. БОКСЕРСКИ КЛУБ ''ФЕНИКС'' БОР,
предмет бр. 401-162/2014-II-01, за поље суфинансирања
Такмичарски спорт -Појединачни, износ од 314.576,00
динара.
44. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ
''БРЕСТОВАЦ 1946'', предмет бр. 401-158/2014-II-01, за
поље суфинансирања Спорт у насељеним местима, износ
од 491.586,00 динара.
45. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ
''ЗЛОТ'', предмет бр. 401-126/2014-II-01, за поље
суфинансирања Спорт у насељеним местима, износ од
443.305,00 динара.
46. ОМЛАДИНСКИ ФУДБАЛСКИ КЛУБ
''НЕМЕТАЛИ'' - Д.Б.Река, предмет бр. 401-160/2014-II01, за поље суфинансирања Спорт у насељеним местима,
износ од 242.282,00 динара.
47. ФУДБАЛСКИ КЛУБ ''КРИВЕЉ'', предмет
бр. 401-163/2014-II-01, за поље суфинансирања Спорт у
насељеним местима, износ од 395.024,00 динара.
48. РУКОМЕТНИ КЛУБ БРЕСТОВАЦ, предмет
бр. 401-169/2014-II-01, за поље суфинансирања Спорт у
насељеним местима, износ од 403.803,00 динара.
49. ОПШТИНСКИ ФУДБАЛСКИ САВЕЗ БОР,
предмет бр. 401-156/2014-II-01, за поље суфинансирања
Спортски савез и струковни савези, за програме
''Такмичење клубова општинске лиге Бор'', ''КУП
такмичење општине Бор'', ''Такмичење пионира и
млађих пионира'' и ''Такмичења Мини-Махи лиге'',
износ од 307.000,00 динара.
50. РУКОМЕТНИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР,
предмет бр. 401-168/2014-II-01, за поље суфинансирања
Спортски савез и струковни савези, за програме
''Рукометна лига основних школа'' и ''Мини
рукометна лига'', износ од 247.000,00 динара.
51. КОШАРКАШКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР,
предмет бр. 401-139/2014-II-01, за поље суфинансирања
Спортски савез и струковни савези, за програме ''Мини
кошаркашка лига општине Бор'' и ''Контролни
тренинзи по календару КСС'', износ од 217.000,00
динара.
52. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ - БОР,
предмет бр. 401-131/2014-II-01, за поље суфинансирања
Спортски савез и струковни савези, за програм
''Реализација рекреативних активности по плану и
програму за 2014.годину'', износ од 217.000,00 динара.
53. АСОЦИЈАЦИЈА СПОРТ ЗА СВЕ - БОР,
предмет бр. 401-129/2014-II-01, за поље суфинансирања
Спортске манифестације од посебног интереса за
општину, за манифестацију ''НОВОГОДИШЊИ
ТУРНИР
У МАЛОМ ФУДБАЛУ'', износ од
125.675,00 динара.
54. СКИЈАШКИ КЛУБ ''БАКАР'', предмет бр.
401-154/2014-II-01, за поље суфинансирања Спортске
манифестације од посебног интереса за општину, за
манифестацију ''КУП БОРА'' у алпском скијању, износ
од 100.000,00 динара.
55. РУКОМЕТНИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР,
предмет бр. 401-170/2014-II-01, за поље суфинансирања
Спортске манифестације од посебног интереса за
општину, за манифестацију ''ДАНИ РУКОМЕТА'',
износ од 97.929,00 динара.
56. КОШАРКАШКИ САВЕЗ ОПШТИНЕ БОР,
предмет бр. 401-140/2014-II-01, за поље суфинансирања
Спортске манифестације од посебног интереса за
општину, за манифестацију ''ГРАДСКА ЛИГА У
КОШАРЦИ'', износ од 96.296,00 динара.
II Спортске организације и други субјекти чији
су рачуни у блокади се не финансирају.
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III Неће се финансирати, нити закључити
уговори са клубовима који нису правдали средства
добијена из буџета општине Бор за 2013.годину.
Клубови из претходног става су у обавези
да у буџет општине Бор, врате износе примљених, а
неоправданих или неутрошених средстава.
Правна поука: Решење Председника Општине
је коначно. Против овог решења може се покренути
управни спор, пред Управним судом у Београду.
Решење доставити: Корисницима средстава,
Одељењу за финансије Општинске управе Бор, Комисији
за спорт Општине Бор, архиви.
Решење објавити: у ''Службеном
општине Бор'' и на сајту Општине Бор.
ПРЕДСЕДНИК
Саша Вукадиновић, с.р.
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ИЗДАВАЧ: Општина 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 Општине Бор,
позив на број 97 17-027
ШТАМПА: Служба за скупштинске послове

