
 
На основу члана 76. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС, бр. 72/09, 13/16, 

30/16 – испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Градоначелник Града Новог Сада 

 

 
 

р а с п и с у ј е 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ 

ПОВЕЋАЊУ  ПРИСТУПАЧНОСТИ КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2022. ГОДИНИ 

 

 

I Средства за суфинанасирање пројеката у култури којима се доприноси повећању  

приступачности културних садржаја у 2022. gодини, опредељена су у укупном износу од 

2.000.000,00 динара, и то: 

 

- на економској класификацији 481 – дотације невладиним организацијама 

2.000.000,00 динара 

 

 
 II Циљеви Конкурса  

 

Узимајући у обзир начела Стратегије културног развоја Града Новог Сада за период 

2016–2026. године (“Службени  лист Града Новог Сада” брoj 53/16), приоритетни циљеви овог 

конкурса су:  

 

1. стварање приступачних културних садржаја на начин и у просторима који су 

доступни свима; 

2. подршка програмима који подстичу и афирмишу социјалну и културну инклузију и 

учешће свих друштвених групација у културном животу;  

3. унапређење сарадње установа културе и удружења грађана, невладиних организација, 

образовних установа и најшире јавности у циљу подстицања квалитета и приступачности 

програма за све друштвене групације.  

 

 
III На овом конкурсу, биће подржани само пројекти који имају партнерске односе са 

установама у којима ће се пројекат реализовати, односно: 

 

1. пројекти који се односе на унaпрeђeњe oриjeнтaциje, крeтaња и бeзбeднoсти елементима 
графичко-визуeлнe, тактилне и звучне сигнализације;  

2. пројекти који унапређују приступачност инфoрмaциja и кoмуникaциja у установама, 

прилагођавањем постојећих канала комуникације са публиком према начелима универзалног 
дизајна;  

3. пројекти који за циљ имају израду приступaчних aудиo-визуeлних сaдржaja;  

4. пројекти који унапређују сарадњу између установа културе и других установа и организација 

у стварању oригинaлнoг приступaчнoг сaдржajа или прoгрaмa;  

5. пројекти који видљиво и активно укључују све друштвене групе  

 

IV Право учешћа на Јавном конкурсу имају удружења регистрована за обављање 

делатности културе, као и друге невладине организације у области културе, са седиштем на 

териториjи Града Новог Сада. 

 

 

 



V Електронска пријава је ОБАВЕЗНА. Електронска пријава на Јавни конкурс може се 

преузети са званичног сајта Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs у оквиру 

одабраног конкурса. Након обављене електронске пријаве корисник добија јединствени број 

пријаве. 

 

VI Образац пријаве који сте послали електронским путем, са обавезном пратећом 

документацијом предати на писарници Градске управе за опште послове, Трг слободе 1, Нови 

Сад или послати путем поште са јединственим бројем електронске пријаве, са назнаком: 

Градска управа за културу Града Новог Сада - Јавни конкурс за  суфинансирање 

пројеката у култури којима се доприноси повећању приступачности културних садржаја 

у 2022. години. 

 

 Образац пријаве се подноси у 4 (четири) примерка, а остала документација у 1 
(једном) примерку 
 

Суфинансирање пројеката  

За пројектне предлоге максималан износ суфинансирања износи највише 80% укупне 

вредности пројекта.  

 

VII Градска управа за културу НЕЋЕ суфинансирати трошкове који нису везани за 

пројекат, односно сталне трошкове (грејање, струја, телефон, закуп простора, плате запослених, 

трошкове горива и путовања код Подносиоца  пријаве), набавку  опреме, куповину основних 

средстава и угоститељске услуге. Трошкови репрезентације и трошкови превоза и смештаја 

учесника везаних за пројекат могу се суфинансирати у случајевима када је пројекат таквог 

карактера да укључује ове елементе. 

 

VIII Период реализације пројекта  
           Пројекти могу трајати до 31.12.2022. године. 
 

Пријавa на Kонкурс подноси се на пријавном формулару (Образац 1).  

 
   

 Уз попуњен Образац пријаве на конкурс, учесник Јавног конкурса је у обавези да достави 

и: 

1. детаљан опис пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се 

подноси Пријава, 

2. извод из Статута удружења/организације који се односи на делатност 

удружења/организације; 

3. копију Обрасца оверених потписа лица овлашћених за заступање 

удружења/организације (Образац ОП), 

4. податке о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно 

реализатора пројекта, 

5. најмање једну биографију учесника у пројекту, 

6. потписану изјаву о партнерству или Споразум о сарадњи са установом у којој ће 

се пројекат реализовати, 

7. детаљно разрађен буџет пројекта (обавезно је навести врсту трошка, јединицу  

мере, количину, цену и укупну вредност) - прилог бр.1, 

8. изјава о додељеним средствима Града у претходне две године - прилог бр.2, и 

9. изјаву о прихватању обавезе корисника - прилог бр. 3. 

 

 Конкурсна документација се не враћа. 

 
IX Пријаве на Јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања конкурса 
у дневном листу „Дневник“. Последњи дан за подношење пријава је 8. aприл 2022. године. 

 

X Поступак Јавног конкурса спровешће стручна комисија, коју именује Градоначелник 

Града Новог Сада. 

 

http://www.kultura.novisad.rs/


 

XI Комисија неће разматрати неблаговремене пријаве на конкурс и пријаве које нису 

попуњене на прописаном обрасцу.  
 

 

XII Суфинансирање пројеката у култури спроводи се у складу са прописима којима се 

уређује контрола државне помоћи. 

 

 

XIII Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са највише једним (1) пројектом. 

 

 

XIV Критеријуми за оцењивање и поступак оцене пројектних предлога  

 

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

2. инклузивност пројекта;  

3. квалитет и дизајн пројектних активности;  

4. обухват превазилажења постојећих комуникационих баријера;  

5. компетентност реализатора пројекта;  

6. степен видљивости пројекта;  

7. одрживост пројекта;  

8. партнерство са другим релевантним установама и организацијама;  

9. финансијска структура и буџет пројекта 

10. степен утицаја на квалитет културног живота заједнице. 

 

 

XV Позивају се удружења у култури и појединци заинтересовани за учешће у раду 

Комисије да се писаним путем обрате Градској управи за културу. Уз предлог за чланове 

Комисије, доставити и професионалну биографију предложеног лица. Предлоге слати до 

закључења Конкурса. 

 
  

 Додатне информације се могу добити у Градској управи за културу на телефон  

021/451-719  од 12 до 14 часова или на електронску адресу: kultura@uprava.novisad.rs         

mailto:kultura@uprava.novisad.rs

