РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 96-77/2013-VIII/6
Датум: 24. децембар 2013. године
Београд, Његошева 77

Скупштина градске општине Врачар је, на седници одржаној 24. децембра 2013. године, на
основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“,
број 129/07) и члана 15. став 1. тачка 3. Статута Градске општине Врачар ("Службени лист града
Београда", број 45/08, 17/10, 44/10, 6/12, 35/12, 44/12 и 29/13), д о н е л а

ОДЛУКУ
О НАЧИНУ, МЕРИЛИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА
У КУЛТУРИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ И СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ
ОПШТИНЕ ВРАЧАР
Члан 1.
Овом Одлуком се ближе уређују начин, услови и критеријуми за избор пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Врачар, начин и поступак враћања додељених
средстава, уколико се утврди да корисници добијена средства не користе за реализацију одобрених
пројеката, као и друга питања од значаја за финансирање и суфинансирање пројеката у култури.
Члан 2.
Термини којима су у овој Одлуци означени положаји, професије, односно занимања, изражени у
граматичком мушком роду, подразумевају природни мушки и женски род лица на којa се односе.
Члан 3.
Под пројектима у култури који се финансирају или суфинансирају из буџета Градске општине
Врачар, подразумевају се пројекти који се односе на:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

стварање могућности за интензиван и усклађен културни развој;
стварање услова за подстицање културног и уметничког стваралаштва;
обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа јавности;
ширење и унапређивање едукације у области културе;
организовање културних догађања (програма, концерата, фестивала, такмичења, саветовања,
сусрета, изложби...) значајних за очување културног идентитета и развоја културног живота Градске
општине Врачар;
подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва;
подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури;
истраживање, заштиту и коришћење културних добара;
библиотечко-информационе делатности;

Ознака: П2.01-2

Страна 1 од 6

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

музику;
ликовне и визуелне уметности;
примењене уметности, архитектуру и мултимедије;
сценско стваралаштво и интерпретације (област: драма, опера, балет и плес);
кинематографију и аудио-визуелно стваралаштво;
научно - истраживачке и едукативне делатности у култури;
аматерско културно и уметничко стваралаштво, изворно народно стваралаштво и очување
нематеријалног културног наслеђа;
подстицање примене нових технологија у култури, нарочито информационих технологија и
дигитализације;
културно стваралаштво националних мањина;
културно стваралаштво особа са инвалидитетом;
друга питања утврђена законом као општи интерес у области културе.
Члан 4.

Право коришћења средстава, имају установе културе, удружења грађана у култури и друга
правна лица која обављају културну делатност, која су уписана у регистар надлежног органа, не краће од
две године, и која пројекат реализују највећим делом на територији Градске општине Врачар.
Члан 5.
Средства за финансирање или суфинансирање пројеката утврђују се Одлуком о буџету Градске
општине Врачар за сваку буџетску годину, и могу се користити само до висине средстава утврђених
Одлуком.
Члан 6.
Средства за финансирање и суфинансирање пројеката у култури додељују се на основу Јавног
конкурса за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета Градске општине Врачар (у
даљем тексту: Јавни конкурс), који расписује председник Градске општине Врачар, а на предлог
Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и суфинасирање пројеката у култури
из буџета Градске општине Врачар.
Јавни конкурс се расписује за сваку наредну буџетску годину, најкасније до 1. октобра текуће
године, а уколико средства опредељена Одлуком о буџету за годину за коју се расписује Јавни конкурс
не буду у целости распоређена, Јавни конкурс ће бити расписан по истој процедури за нераспоређени
део средстава у тој години.
Пренос средстава корисницима чији су пројекти изабрани и средства додељена, врши се на основу
Уговора о финансирању и суфинансирању пројеката у култури из буџета Градске општине Врачар.
Члан 7.
Председник Градске општине Врачар, у складу са Законом о култури, на предлог Kомисије може
закључивати уговоре о финансирању и суфинансирању пројеката и активности у области културе без Јавног
конкурса, ако се ради о изузетно значајном пројекту који није било могуће унапред планирати, с тим да за
те намене може ангажовати највише 10% од укупно опредељеног износа средстава у буџету за текућу
годину за ту намену.
Кориснику средстава са којим се закључи уговор о финасирању и суфинасирању пројекта на
начин прописан ставом 1. овог члана може бити додељено највише 10% од максималног износа
средстава који је додељен Одлуком о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају
из буџета Градске општине Врачар.
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Члан 8.
Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за финансирање и
суфинансирање пројеката у култури из буџета Градске општине Врачар, председника Градске општине
Врачар (у даљем тексту: Комисија).
Решењем о именовању Комисије утврђују се задаци Комисије.
Комисија има председника, заменика председника и три члана које именује председник Градске
општине Врачар, од којих је један правник, један економиста и један који је стручњак из области рада
установа, удружења и других правних лица из области културе.
Чланови Комисије не могу бити чланови установа, удружења и других правних лица из области
културе.
Стручне и административно - техничке послове за потребе Комисије обавља надлежна
организациона јединица Управе Градске општине Врачар.
Члан 9.
Oбавештење о расписивању Јавног конкурса се објављује у средствима јавног информисања, а
текст Јавног конкурса на званичној интернет страници Градске општине Врачар.
Рок за подношење пријаве на Јавни конкурс из става 1. овог члана не може бити краћи од 30 дана
од дана објављивања.
Текст Јавног конкурса садржи:
- области у којима ће се финансирати и суфинасирати пројекти у култури,
- одређивање субјеката у култури који могу учествовати на Јавном конкурсу,
- услове које учесници на Јавном конкурсу морају да испуне,
- процедуру и рок за подношење пријаве на Јавни конкурс,
- обавезну документацију која је неопходна за учешће на Јавном конкурсу,
- укупан износ средстава опредељених за реализацију пројеката у култури,
- минималну и максималну вредност средстава која се додељују,
- проценат сопственог новчаног учешћа учесника у укупној вредности пројекта,
- критеријуме и мерила за оцену и бодовање свих пројеката,
- рок за доношење Одлуке о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Градске општине Врачар,
- начин објављивања Одлуке,
- обавезе учесника на Јавном конкурсу чији пројекти буду изабрани и
- друге елементе које уобичајено садржи Јавни конкурс.
Члан 10.
Пријаве на Јавни конкурс се подносе Комисији на посебном обрасцу који је саставни део
конкурсне документације.
Конкурсна документација, поред пријавног обрасца садржи и:
образац описа пројекта,
образац буџета,
образац плана активности,
биографију координатора пројекта и кључних стручњака,
оверену фотокопију решења о упису у регистар,
фотокопију оснивачког акта (oдлуке, уговора и сл.) или статута,
фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима за претходну
годину, са доказом о предаји,
- писану изјаву о обезбеђивању сопственог финансирања или суфинансирања,
- писану изјаву да ће додељена средства бити наменски утрошена.
-
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Подносиоци пријава чији пројекти буду изабрани дужни су надлежној организационој јединици
Управе Градске општине Врачар, доставити оверену фотокопију оснивачког акта (oдлуке, уговора и сл.)
или статута и оверену фотокопију финансијског извештаја достављеног надлежним државним органима
за претходну годину, са доказом о предаји.
Неблаговремене и некомплетне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима Јавног
конкурса неће бити разматране.
Члан 11.
Критеријуми за оцењивање пројеката су:
- обим реализације предложеног пројекта на територији Градске општине Врачар,
- проценат учешћа корисника у финансирању предложеног пројекта,
- остварени резултати учесника претходних година,
- квалитет, значај и садржајна иновативност,
- стручност координатора и кључних стручњака укључених у пројекат,
- дугорочност пројекта.
Члан 12.
Комисија разматра приспеле пријаве и врши оцену сваког пројекта на основу бодовања
критеријума утврђених у члану 11. ове Одлуке.
Начин бодовања утврђује Комисија.
Члан 13.
О спроведеном поступку Јавног конкурса, Комисија води Записник и сачињава Предлог одлуке о
избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Врачар.
Записник и Предлог одлуке из става 1. овог члана, Комисија доставља председнику Градске
општине Врачар, у року од 20 дана, од дана закључења Јавног конкурса.
Члан 14.
На основу Записника и Предлога одлуке, председник Градске општине Врачар доноси Одлуку о
избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине Врачар.
Одлука из става 1. овог члана, доноси се у року од 5 дана, од дана пријема Записника и Предлога
одлуке.
Члан 15.
О резултатима Јавног конкурса Комисија обавештава учеснике у поступку у року од 8 дана
од дана доношења Одлуке из члана 14. ове Одлуке.
Члан 16.
Учесници Јавног конкурса имају право да поднесу приговор Већу Градске општине Врачар, у
року од 8 дана од дана пријема обавештења из члана 15. ове Одлуке.
Члан 17.
Обавештење о доношењу Одлуке о избору пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Градске општине Врачар, објављује се у средствима јавног информисања, а
текст Одлуке на званичној интернет страници Градске општине Врачар, у року од 8 дана од дана
коначности Одлуке.
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Члан 18.
По коначности Одлуке о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Градске општине Врачар, председник Градске општине Врачар закључује Уговор о финансирању
и суфинансирању пројеката у култури из буџета Градске општине Врачар, у року од 15 дана.
Уговор о финансирању и суфинансирању пројекта у култури из буџета Градске општине Врачар
садржи:
1. назив и садржину пројекта,
2. износ средстава који се додељује из буџета општине за реализацију пројекта,
3. начин на који се преносе додељена средстава за реализацију пројекта,
4. укупну вредност пројекта,
5. процентуално учешће Градске општине Врачар у укупној вредности пројекта,
6. датум почетка и завршетка реализације пројекта,
7. права, обавезе и одговорности уговорних страна,
8. време трајања уговора,
9. начин и рокове за подношење извештаја,
10. услове за раскид уговора пре истека рока на који је закључен,
11. права и обавезе уговорних страна у случају раскида уговора пре истека времена на
који је закључен,
12. начин решавања спорова.
Саставни део уговора чине опис пројекта и буџет пројекта.
Члан 19.
Средства која се у складу са овом Одлуком одобре за реализацију пројекта јесу наменска
средства и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором
који се закључује између надлежног органа и корисника средстава.
Члан 20.
Корисници средстава су дужни да поднесу извештај о реализацији пројекта и утрошеним
средствима, у року од 15 дана по завршетку пројекта, на начин предвиђен уговором из члана 18. ове
Одлуке.
Корисницима који не доставе извештаје из става 1. овог члана неће бити додељена средства у
наредне три године, односно неће бити разматрано њихово евентуално учешће на Јавном конкурсу.
Корисници који су додељена средства ненаменски користили, дужни су да иста врате у буџет
Градске општине Врачар са законском каматом, а њихово евентуално учешће на Јавном конкурсу неће
бити разматрано у наредне три године.
Члан 21.
Надзор над спровођењем ове Одлуке, врши надлежна организациона јединица Управе Градске
општине Врачар.
Корисник је дужан да надлежном органу у сваком моменту омогући контролу реализације
пројекта и увид у сву потребну документацију.
Уколико се приликом контроле утврди ненаменско трошење средстава надлежни орган дужан је
да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, корисник је дужан да средства врати у буџет
са законском каматом, а њихово евентуално учешће на Јавном конкурсу неће бити разматрано у наредне
три године.
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Члан 22.
Председник Градске општине Врачар подноси Скупштини Градске општине Врачар извештај о
реализацији пројеката финансираних и суфинансираних из буџета Градске општине Врачар, за сваку
буџетску годину.
Члан 23.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу града
Београда".

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР
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