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РЕПУБЛИКА СРБИЈА – ГРАД  БЕОГРАД 

ГРАДСКА ОПШТИНА ВРАЧАР 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

Број: 920-7/2020-VIII 

Датум: 24. јануар 2020. године 

Београд, Његошева 77 

 

 

На основу члана 76. став 1. Закона о култури (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-

испр.) и члана 34. тачка 6) Статута Градске општине Врачар („Сл. лист града Београда“, број 

77/2019), председник Градске општине Врачар, расписује: 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У 

КУЛТУРИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ВРАЧАР У 2020. ГОДИНИ 

 

Средства за финансирање и суфинансирање пројеката у култури који ће се реализовати у 2020. 

години, опредељена су Одлуком о буџету Градске општине Врачар за 2020. годину, са 

пројекцијама за 2021. и 2022. годину (,,Сл. лист града Београдаˮ, број 135/2019). Износ средстава 

који се додељује на основу јавног конкурса за финансирање  и суфинансирање пројеката у култури 

из буџета Градске општине Врачар у 2020. години, опредељен Одлуком о буџету Градске општине 

Врачар за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину, износи 1.200.000,00 динара. 

 

Износ средстава додељених јавним конкурсом, за појединачни пројекат не може бити већи од 

150.000,00 динара. Ова средства се додељују као државна помоћ мале вредности (de minimis). 

Подносилац пријаве је дужан да обезбеди сопствено новчано учешће најмање у висини од 10% од 

укупне вредности пројекта. 

 

Средства опредељена у буџету Градске општине Врачар за финансирање и суфинансирање 

пројеката у култури додељују се за реализацију пројеката из следећих области: 

 

1) књижевност (стваралаштво); 

2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); 

3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура; 

4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација); 

5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво, продукција и 

интерпретација); 

6) 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) едукативне делатности у култури. 

 

Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за 

обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), 

културно уметничка друштва, као и други субјекти у култури чије је седиште (за физичка лица 

пребивалиште) на територији Градске општине Врачар и који пројекат реализују на територији 

Градске општине Врачар, осим установа културе чији је оснивач Градска општина Врачар или 
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Град Београд, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури и не могу учествовати на 

конкурсима које расписују њихови оснивачи. Такође, подносиоци пријаве морају бити директно 

одговорни за припрему и извођење пројекта и морају постојати (бити регистровани у надлежним 

институцијама) најмање 3 године. 

Изузетно, Комисија може да одлучи да се суфинансира или финансира пројекат подносиоца 

пријаве чије је седиште ван територије Градске општине Врачар, уколико доприноси развоју 

културе и уметности на територији Градске општине Врачар.  

Пројекат се мора реализовати највећим делом на територији Градске општине Врачар, и то 

најкасније до 15. децембра 2020. године. Корисник средстава дужан је да, у року од 15 дана по 

завршетку пројекта а најкасније до краја 2020. године достави Општини завршни финансијски и 

наративни извештај који нарочито садржи податке о реализацији пројекта и утрошеним 

средствима за део средстава добијених на конкурсу који јасно показује да је коришћење средстава 

наменско.  

 

Подносилац пријаве може учествовати са више пројеката на конкурсу, а средства из буџета 

Градске општине Врачар се додељују за финансирање само једног пројекта. 

  

Учесник конкурса је дужан да достави: 

 

 - пријавни образац (уредно попуњен и оверен), 

 - образац описа пројекта (детаљни опис), 

 - образац буџета (детаљно разрађен),  

 - образац плана активности, 

 - податке о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора 

   пројекта,  

 - фотокопију оснивачког акта (одлуке, уговора и сл.) или статута,  

 - писану изјаву да ће додељена средства бити наменски утрошена, 

- изјаву да је/није у протекле три године био корисник de minimis државне помоћи, у складу 

са члановима од 95 до 97а Уредбе о правилима за доделу државне помоћи (,,Сл. гласник РС“, 

бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 и 119/2014), 

- уколико је подносилац пријаве физичко лице, неопходно је доставити уверење о статусу 

или упису у регистар од надлежног репрезентативног удружења, 

- уколико је подносилац пријаве физичко лице, изјаву о партнерству на реализацији пројекта 

са свим детаљима међусобних односа и одговорности на реализацији конкретног пројекта. 

 

Све пријаве и сви обрасци морају бити попуњени ћириличним писмом. Пријаве морају бити у 

затвореној коверти и са назнаком: 

 

           „Пријава за Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у култури из буџета 

Градске општине Врачар – НЕ ОТВАРАТИ“. 

 

Пријаве се достављају на писарници Градске општине Врачар или препорученом пошиљком на 

адресу:   

 

Град Београд, Градска општина Врачар - Комисији за спровођење поступка јавног конкурса 

и избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске општине 

Врачар, 11000 Београд, Ул. Његошева број 77. 

   

Рок за подношење пријава је 6. март 2020. године. 

 

Заинтересовани могу преузети конкурсну документацију са интернет странице Градске општине 

Врачар www.vracar.rs  и Портала е-Управа. 

   

http://www.vracar.rs/


 

Ознака: К.2.01-4 Страна 3 од 3 

 

Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима Јавног 

конкурса неће бити разматране. Једнократни пројекти који су већ подржани на претходним 

конкурсима Градске општине Врачар, неће се разматрати. 

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су: 

 

1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима конкурса; 

2) квалитет и садржајна иновативност пројекта; 

3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то: 

(1) стручни, односно уметнички капацитети, 

(2) неопходни ресурси; 

4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта, економичност и 

укљученост више извора финансирања, као и проценат сопственог новчаног учешћа; 

5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. 

 

Обавештење о расписивању Јавног конкурса се објављује у средствима јавног информисања, а 

Јавни конкурс на интернет страници Градске општине Врачар www.vracar.rs и Портала е-Управа. 

 

Одлука о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске 

општине Врачар, биће донета најкасније у року од 60 дана од дана закључења конкурса. 

 

Одлука о избору пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Градске 

општине Врачар се објављује на интернет страници Градске општине Врачар www.vracar.rs и 

Портала е-Управа. 

 

Подносиоци пријава чији пројекти буду изабрани, дужни су да надлежној организационој 

јединици Градске општине Врачар, доставе фотокопију оснивачког акта (одлуке, уговора и сл.) са 

оригиналом на увид, уколико није објављен (јавно доступан) на сајту Агенције за привредне 

регистре. 

 

Контакт особа је Невена Јокић, 011/3081-537. 

 

      

         П Р Е Д С Е Д Н И К  

                                                                                          
Проф. др Милан А. Недељковић, с. р. 
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