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I ПЛАН РАДА ФОНДAЦИЈЕ „НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА
КУЛТУРЕ“ ЗА 2017. ГОДИНУ

1.

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Скупштина града Новог Сада усвојила је 14. децембра 2016. године Одлуку о
финансирању пројекта „Нови Сад 2021“, који садржи основне смернице
финансирања пројекта до 2021. године, када ће Нови Сад бити Европска престоница
културе.
На основу чланa 10. Закона о задужбинама и фондацијама („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 88/10 и 99/11- др. закон), члана 12. Закона о
култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16- испр.),
тачке IV Одлуке о финансирању Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница
културе“ („Службени лист Новог Сада“, број 77/16) и члана 25. Статута Културног
центра Новог Сада, Нови Сад, бр. 501 од 8.9.2010. године и бр. 429/1 од 27.5.2015.
године, Управни одбор Културног центра Новог Сада, на V седници, одржаној
21.12.2016. године, донео је Одлуку о оснивању Фондације „Нови Сад 2021 Европска престоница културе“, у циљу реализацијe пројекта„Нови Сад 2021 –
Европска престоница културе“ (у даљем тексту: пројекат „НС2021“).
Основни подаци
ПУН НАЗИВ: Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
СЕДИШТЕ: Нови Сад, Католичка порта 5
СКРАЋЕНИ НАЗИВ: „Нови Сад 2021“
МАТИЧНИ БРОЈ: 28829922
ПИБ: 109849130
ДЕЛАТНОСТ: 9499-Делатност осталих организација на бази учлањења
ОБЛИК ОРГАНИЗОВАЊА: Фондација
ОСНИВАЧ ФОНДАЦИЈЕ: Културни центар Новог Сада
Законски оквир
При обављању активности у циљу реализацијe пројекта „Нови Сад 2021 – Европска
престоница културе“, Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“
примењиваће важећу законску регулативу Републике Србије и то:
● Закона о задужбинама и фондацијама („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 88/10 и 99/11- др. закон),
● Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16 и
30/16- испр.)
● Закон о раду („Службени гласник РС“, бр 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,
75/2014),
● Закон о јавним набавкама, („Службени гласник Републике Србије“, бр
124/2015, 14/2015 и 68/2015) 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014),
● Закон о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр.,
108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.закон, 103/2015 и 99/2016),
● Закон о рачуноводству („Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/2013),
● Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
(„Службени гласник Републике Србије“, број 116/14),
● Закон о порезу на доходак грађана („Службени гласник Републике Србије“,
бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - одлука УС, 7/2012,
93/2012, 114/2012 - одлука УС, 8/2013, 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013,
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●

●

●

2.

6/, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 и 112/2015),
Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник
Републике Србије“, бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 01/2011,
7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015,
11/2015, 5/2016),
Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава
и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за
трезор („Службени гласник Републике Србије“, бр. 113/13, 8/14 и 24/16),
Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за друга
правна лица („Службени гласник Републике Србије“, бр. 137/2014).

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Пројекат „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ (у даљем тексту: пројекат
„НС2021“) је платформа за развој креативних потенцијала града Новог Сада и
промотер нове културне политике. Пројекат „НС2021“ треба, пре свега, да мотивише
и инспирише запослене у култури, али и све грађане на преиспитивање досадашњих
вредности и постављање нових циљева у правцу демократског културног развоја
града.
Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе” (у даљем тексту:
Фондација) представља модел савремене културне организације која обезбеђује
пуно остваривање права грађана на учествовање у културном и уметничком
деловању и друштвеном развоју заједнице, те подстиче слободно стваралаштво у
средини у којој грађани живе и раде.
Визија Фондације је остваривање квалитетне сарадње у области културе на
градском, покрајинском и републичком нивоу, као и у међународним оквирима, на
ширем, европском и светском нивоу, имајући у виду чињеницу да култура не познаје
границе.
Мисија Фондације је да кроз имплементацију програмских активности дефинисаних у
Апликационом формулару (енг. BidBook) (у даљем тексту: Апликациона књига), на
основу које је Нови Сад понео престижну титулу Европске престонице културе 2021.
године, покрене процес креирања нове културне политике Новог Сада и ЗОНЕ 021
(град Нови Сад са општинама Ириг, Беочин и Сремски Карловци). Овај процес
подразумева, између осталог, комплексан процес трансформације, имплементације и
промоције новог културног модела који ће интерсекторално утицати и на друге
сфере деловања и живота града Новог Сада. Нови културни модел заснован је на
жељи да свим заинтересованим грађанима и грађанкама омогући учешће у креирању
културног и уметничког живота на територији Новог Сада и ЗОНЕ 021, кроз нове,
јединствене и иновативне програмске садржаје који обухватају, с једне стране,
креативне, партиципативне и едукативне програмске форме, и, са друге, рад са
публиком у ширем смислу, партнерске програме и међународну програмску сарадњу.
Преиспитивање савременог идентитета града Новог Сада и ЗОНЕ 021,
ревитализација културног наслеђа, реконструкција старих и отварање нових
простора намењених култури, развијање међународне и међусекторске сарадње,
подстицање интеркултурног дијалога, децентрализација културе, развијање
културне партиципације грађана, принципи су културног развоја које су предвиђени
за период од 2017. до 2022. години.
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3.

ЦИЉЕВИ

Програмски концепт представљен у Апликационој књизи, утемељен је на четири
новосадска моста - Нови мост, мост Слобода, мост Нада и мост Дуга, који
симболизују и са собом доносе успостављање равнотеже између расположивих
ресурса и искушења пред којима се налази град, стварајући нераскидиву везу
прошлости, садашњости и будућности Новог Сада. С тим у вези, постављена су и
четири основна циља пројекта „НС2021“, и то:
1. Повећати атрактивност града Новог Сада као туристичке дестинације,
промовисати његову, аутентичност и учинити културно наслеђе доступнијим
широј публици;
2. Реинтегрисати Републику Србију, АП Војводину и Град Нови Сад у јединствен
европски културни простор;
3. Јачати креативне индустрије и омладински сектор;
4. Јачати људске и просторне ресурсе и створити услове за децентрализацију
културних садржаја.
Како би пројекат „НС2021“добио чврсте темеље да започне реализацију програмских
активности дефинисаних у Апликационој књизи, и остварио мисију и визију,
неопходно је добро испланирати све активности. Циљеви постављени овим
документом представљају предуслов за почетак рада на достизању крајњег циљаНови Сад, као Европска престоница културе 2021. године, је модеран и развијен
европски град, препознатљив у међународним оквирима.
Поред четири основна циља дефинисани су и следећи специфични циљеви:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Подстицање развоја културно-уметничке сцене Новог Сада;
Пружање помоћи развоју традиционалних и модерних културних форми;
Подстицање сарадње новосадских уметника и организација с уметницима и
организацијама широм Европе;
Подстицање интернационализације новосадске културне сцене;
Едукација и тренинг у области културе и уметности, културног менаџмента и
европских интеграција;
Подстицање волонтеризма и развој програма приправништва;
Подстицање децентрализације и демократизације културне сцене у Новом
Саду;
Подстицање изградње одрживе културне инфраструктуре;
Пружање помоћи у реализацији градских развојних пројеката.

Основни принципи на којима ће се темељити рад Фондације, биће принципи
јавности, демократије у одлучивању, транспарентности и партиципативности.
4.

ДЕЛАТНОСТ

У циљу остваривања постављених основних и специфичних циљева, Фондација је
основана да врши следеће активности:
1.
2.
3.
4.

Продукција, копродукција и организација културних догађаја у сарадњи с
локалним, регионалним и интернационалним уметницима и културним
организацијама и другим градовима – Европским престоницама културе;
Суфинансирање и финансирање локалних пројеката и иницијатива који се
реализују у сарадњи с другим европским културним организацијама и
партнерима;
Представљање Новог Сада и културне сцене у међународним оквирима и
посредовање у повезивању новосадских и иностраних културних организација;
Организовање едукативних програма, тренинга, радионица и семинара
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5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

намењених развоју вештина и способности уметника и културних радника у
Новом Саду. Развој сопствених уметничких резиденцијалних пројеката и
повезивање с европским;
Подршка и помоћ младим уметницима, професионалцима у култури и
студентима Академије уметности.
Организовања едукативних и информативних програма, конференција и
посебних свечаности поводом обележавања важних датума за Европску унију,
усмерених ка промовисању европских интеграција и подстицању културне
сарадње међу Европљанима;
Имплементација програма директног учешћа грађана у планирању и
реализацији културних пројеката и подстицања партиципативности;
Осмишљавање и реализација стратегије развоја публикe. Реализација програма
и пројеката сарадњe с образовним установама и установама културе;
Организовање програма подстицања волонтеризма и приправништва у
културном сектору;
Праћење реализације изградње објеката културне инфраструктуре, планираних
у оквиру пројекта „НС2021“, коју спроводе надлежне управе и службе;
Друге делатности ради реализације циљева Фондације.

Делатност Фондације се заснива на:
1.
2.
3.
5.

Програмском плану наведеном у Апликационој књизи приликом кандидатуре
града за титулу Европске престонице културе;
Уоченим потребама након спроведених истраживања културне сцене града;
Препорукама надлежних тела и Комисије за мониторинг Европске комисије.
ФИНАНСИРАЊЕ

Средства за свој рад, Фондација остварује из следећих извора:
●
донација,
●
добровољних прилога и иницијатива (енг. crowdfunding),
●
финансијских субвенција,
●
буџета Града Новог Сада,
●
буџета Аутономне Покрајине Војводине
●
буџета Републике Србије,
●
поклона,
●
прихода од ауторских и сродних права,
●
пријављивањем на међународне позиве и јавне и приватне фондове,
●
непосредним обављањем споредне привредне делатности у
остваривањем основних циљева Фондације наведене у статуту и
●
из других извора у складу са законом.

вези

с

Средства Фондације могу се користити искључиво за остваривање циљева утврђених
оснивачким актом и Статутом Фондације.
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6.

ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ ПРОЈЕКТА „НОВИ САД 2021“

Година 2017. је за пројекат „НС2021“ прва и почетна година која је усмерена к
успостављању правила рада и стабилне организационе структуре, јавности и
транспарентности, изради стратегија и реализацији програма, усмерених к подизању
капацитета града Новог Сада у циљу спровођења једног од најзначајнијег културног
пројекта и најуспешније иницијативе Европске уније.
Апликациона књига, коју је одобрила Европска комисија доделивши Новом Саду
титулу Европске престонице културе за 2021. годину, садржи велики број предлога
пројеката и програма, и усклађена је са Стратегијом културног развоја Новог Сада,
која је донета за период од 2016. до 2026. године. У Апликациону књигу уврштено је
135 пројеката локалних подносилаца и 20 пројеката сарадње с другим градовима,
актуелним, бившим и будућим Европским престоницама културе.
Пројекти који се налазе у Апликационој књизи илуструју концепт кандидатуре и
правце развоја Фондације. Осим ових пројеката, који су изабрани на јавном
конкурсу од стране Уметничког савета током 2016. године, уметнички директор, чије
се именовање очекује у 2017. години, селектоваће и нове пројекте, који ће се
подносити на предстојећим јавним конкурсима. До године титуле планирано је да
буде организовано још најмање три отворена међународна позива за пројектне
идеје. Пројектована је реализација најмање 400 пројеката, продуцираних,
финансираних и суфинансираних од стране Фондације.
Овај велики европски пројекат ће обухватити више области рада, са фокусом на
изградњу људских и инфраструктурних капацитета, јачање међународне сарадње и
партиципације, подстицањем иновативних приступа и механизама у сектору културе.
Планиране програмске активности могу се груписати у следеће области:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Едукативне активности;
Aктивности у области међународне сарадње;
Партиципативне активности;
Инклузивне активности;
Уметничке активности;
Истраживачке и евалуационе активности;
Маркетинг и комуникација;
Организација и управљање програмским активностима.

Програмске активности груписане су у наведене области са циљем лакше
координације и разумевања пројекта „Нови Сад 2021“, мада се оне у одређеним
сегментима преплићу, допуњавају се, што ће посебно бити изражено у процесу
имплементације пројекта „НС2021“.
Приоритети за 2017. годину биће усмерени ка јачању капацитета Фондације, као и
капацитета локалне културне сцене, како би се оспособила да спроводи пројекте
међународног и партиципативног карактера. Такође, у фокусу ће бити размена
уметника и резиденцијални програми који ће омогућити нашим уметницима, али и
другим талентованим особама, да добију неопходно искуство за свој даљи
професионални рад, боравећи у градовима који су били или ће бити Европске
престонице културе, али и у другим градовима широм Европе.
Панел независних стручњака Европске комисије је у свом извештају предложио
поновно разматрање програма. Стога се очекује да ће листа пројеката који ће се
реализовати, бити ревидирана након именовања уметничког директора, а који ће
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бити изабран током 2017. године на основу јавног међународног позива. Реч је о
личности која ће умногоме одредити правце културног и уметничког развоја пројекта
„НС2021“. Истовремено, нова листа пројеката ће бити састављена у складу са
смерницама из извештаја Панела Европске комисије за унапређење пројекта
„НС2021“.
Програмске активности наведене у овом документу подразумевају реализацију
активности на територији Новог Сада, али и општина из ЗОНЕ 021, које су заједно са
Новим Садом освојиле титулу, а то су општине Ириг, Беочин и Сремски Карловци.
Избор уметничког директора очекује се у другој половини 2017. године, а у складу
са пропозицијама, које ће утврдити експертски тим Фондације, а потврдити Управни
одбор Фондације.
Важна напомена: У даљем тексту описане су програмске активности груписане у
програмске области које обухватају прелиминарни списак пројеката и активности,
који ће коначно бити дефинисан и уобличен по избору уметничког директора, у
складу с његовим естетским приступом и уметничком визијом концепта пројекта
„Нови Сад 2021 - Европска престоница културе“.
6.1. ЕДУКАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
За потребе имплементације активности које су преузете као обавеза у виду добијене
престижне титуле Европске престонице културе (у даљем тексту: ЕПК), а у складу с
Апликационом књигом, која је донела граду Новом Саду титулу, током 2017. године
биће неопходно имплементирати одређени број едукативних активности и пројеката.
Овај програмски ток је велика пројектна целина посвећена изградњи људских
капацитета кроз трансфер знања, реализацију образовних и искуствених програма,
намењених запосленима у Фондацији, уметницима, менаџерима и професионалцима
у култури (како из јавних институција, тако и из невладиног сектора), као и
запосленима у туризму и креативним индустријама.
Едукативни пројекти представљају стубове моста Нада, јер имају за циљ подизање
људских капацитета чланова тима Фондације и свих заинтересованих учесника у
културном систему града Новог Сада и шире.
Едукација чланова тима Фондације (продукцијског тима „Нови Сад 2021“, евалуатора
и менаџера волонтера) уз програм Изгради, реализоваће се кроз неформалну
едукацију, тренинге, семинаре и конференције, студијске посете другим Европским
престоницама културе, како би стекли know-how сет вештина за управљање великим
уметничким пројектима и вођењу партиципативних пројеката, уз обуку за
прикупљање средстава, и за све друге активности које се покажу неопходним.
Посебне обуке ће бити организоване за запослене на позицијама пружања услуга
грађанима, а које ће омогућити да се подигну капацитети града и запослених у
јавном и приватном сектору. У оквиру пројекта Град љубазности, сертификовани
тренери пословне кореспонденције одржаваће у континуитету тренинге и семинаре у
четворогодишњем периоду и на тај начин допринети да се постигне критична маса
промотера љубазног и професионалног опхођења, коју заслужује град као Европска
престоница културе. У 2017. години планиране су и обуке угоститеља за пружање
услуге на енглеском језику, што је веома значајно за Нови Сад као Европску
престоницу културе.
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Током 2017. године биће започета и реализације програма Генеза, програма
едукације који укључује спровођење обука, тренинга и радионица у вези сa
културним менаџментом, управљањем партиципативним пројектима, вођењем
пројеката великих размера. Овај пројекат има за циљ и да пружи основне вештине и
обучи омладину која жели да се бави културним пројектима и менаџментом.
Пројекат Кућа за нас има за циљ јачање капацитета институција и организација
културе. У питању је програм приправништва за примање домаћих и страних
волонтера, чија ће припрема отпочети у току 2017. године, а реализација активности
се очекује од 2018. године у сарадњи с ОПЕНС тимом (Нови Сад - Омладинска
престоница Европе 2019). Кроз овај пројекат планирано је и оснаживање тима који
ће радити на реализацији инфраструкрутног пројекта 46 урбаних џепова.
Предвиђене активности ће осигурати стабилно функционисање Фондације, и
осигурати квалитет у реализацији програмских активности, а у складу с циљевима
дефинисаним у Апликационој књизи.
У склопу едукативних програмских активности, током 2017. године, на територији
Новог Сада, организоваће се посебне обуке за културни менаџмент у локалним
јавним институцијама културе и организацијама из невладиног сектора. Ове
активности ће, између осталог, промовисати иновативни модел развоја публике, који
се успешно примењује у Европи, и допринети усвајању партиципативних стратегија
које се односе на ширу, посебно млађу публику.
Кроз пројекат Замисли Европу у 2017. години започеће се с едукацијом у школама о
значају Европске престонице културе и ЕУ вредностима, у оквиру које ће се
промовисати и значај интеграције Србије у Европску унију.
У оквиру едукативних програмских активности свакако значајан сегмент представља
пројекат КултТура медија. Иако више информативна активност, има јак едукативни
карактер, те је сврстана у едукативне програмске активности. Главни задатак медија
је преношење информација широкој јавности и креирање мишљења о одређеној
теми.Кроз пројекат КултТура извештаваће се искључиво о култури, и на тај начин
ствараће се јача потреба грађана за културним програмима, а самим тим и
програмским активностима пројекта „НС2021“. Стога ће се током 2017. године, због
великог броја важних информација, креирати медиј КултТура, који ће имати велики
значај у животу грађана Новог Сада, посетилаца и туриста, пружајући им тачне,
правовремене и поуздане информације о културном животу града и програмима
пројекта „НС2021“.
Медиј КултТура подразумева: сајт, новине (фанзин), промоцију путем друштвених
мрежа и израду мобилне апликације. На свим наведеним каналима комуникације
током 2017. године биће представљене програмске активности пројекта „НС2021“.
Активности ће бити спровођене на дневном нивоу и пласиране путем веб-палтформе
www.kulttura.rs, друштвених мрежа (Фејсбука, Твитера, Инстаграма и Јутјуба), и
путем новина које ће излазити једном месечно.
Развој платформе дефинисан је кроз три фазе. Током 2017. године планирана је
прва фаза у којој ће се идентификовати потенцијални креатори садржаја и
покренути сарадња с установама културе, организацијама, удружењима и
појединцима који ће бити активно укључени у креирање садржаја на платформи
КултТура.
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Поред сајта и новина, најшира јавност информисаће се и едуковатио културним
садржајима Новог Сада и ЗОНЕ 021, као и о програмским активностима планираним
за 2017. годину. Суграђани и туристи ће активно бити позивани да учествују у
дискусијама, те ће се на основу тога пратити њихове потребе и креирати део
садржаја на платформи КулТтура. Редовним објавама промовисаће се не само
програми установа културе, већ и организација, појединаца и свих осталих актера у
културном животу града и ЗОНЕ 021. На тај начин вршиће се перманентна,
транспарентна едукација корисника платформе о културним дешавањима, путем
модераторског приступа.
Планирана средства за реализацију едукативних активности су 24.000.000,00
динара.

6.2. АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ
За потребе имплементације активности које су преузете као обавеза у виду добијене
титуле ЕПК, а у складу с Апликационом књигом, током 2017. године имплементираће
се одређени број међународних активности и пројеката.
Међународни пројекти имају за циљ да стимулишу и афирмишу сарадњу између
локалних и европских културних организација, уметника и професионалаца у
култури. Према истраживањима спроведеним током израде Стратегије културног
развоја Новог Сада, свега 13% испитаних културних организација сарађује с
партнерима из Европе, док чак 19% организација није успостављало никаква
партнерства у последње четири године. Кроз ову програмску активност планирано је
увећање обима сарадње и партнерства културних институција и осталих актера у
културном животу с институцијама из земље и иностранства.
Поред тога што омогућавају међународну културну размену локалних оператера с
бројним организацијама, мрежама и институцијама у земљи и иностранству,
међународни пројекти пружају подршку европским интеграцијама Србије и
промовишу европске вредности, активности и пројекте на локалном нивоу.
Како би се успоставила одговарајућа сарадња, планирано је креирање онлајн
платформе која ће омогућити бољу комуникацију Фондације са локалном,
националном и међународном публиком и другим заинтересованим групама.
Кроз пројекат Креативне амбасаде и амбасадори 2017. године, који је носећи
пројекат Новог моста, започеће идентификовање новосадских уметника који живе у
европским државама, како би се у наредном периоду они поставили на функцију
креативних амбасадора, који ће у складу са стеченом титулом промовисати и
заступати пројекат „НС2021“, и заједно са својим колегама из тих држава наступати
у оквиру уметничког програма 2021. године.
Током 2017.године почеће и прва фаза пројекта Расадник – Програм гостујућих
уметника (енг.BreedA.I.R - Artists in Residence) у оквиру моста Слобода, који
локалним уметницима омогућава боравак у европским градовима, како би се
укључили у савремену међународну уметничку сцену и развили вештине неопходне
за реализацију пројеката и програма у оквиру пројекта „НС2021“. Стога, посебна
пажња биће посвећена сарадњи с организацијама културе из бивших, садашњих и
будућих Европских престоница културе. За 2017. годину планира се креирање
платформе која ће омогућити да се прикупе ствараоци који би представљали
пројекат „НС2021“ у другим европским градовима. Кроз овај програм размене биће
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организована путовања уметника и културних радника ради усавршавања и
промоције новосадске уметничке сцене.
Такође, током 2017. године планирано је оснаживање интеркултуралних односа и
дијалога кроз стимулацију интеркултурног уметничког стваралаштва. У том смислу,
Фондација ће подржати Фестивал мањинских театара- Синергија, који ће окупити
осам ансамбала из земаља потписница Европске повеље о мањинским и регионалним
језицима. Циљ пројекта је расветљавање проблема стваралаштва унутар мањинског
културног миљеа с искораком према мањинско-већинским међусобним стваралачким
односима у међународном контексту.
Планирана средства за реализацију активности из области међународне сарадње су
28.800.000,00 динара.

6.3. ПАРТИЦИПАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
За потребе имплементације програмских активности, и у циљу спровођења и
достизања коначног циља, а то је „Нови Сад 2021 - Европска престоница културе“,
током 2017. године започеће се и партиципативни процеси. Они ће обухватити
успостављање иновативног модела развоја публике који се успешно примењује у
Европи и допринети усвајању партиципативних стратегија које се односе на ширу
публику. Оваква културна политика предвиђена је и кроз стратешка опредељења и
смернице културне политике дате у Стратегији културног развоја Новог Сада.
Ова програмска целина има за циљ укључивање најшире градске популације у
културни живот града. Њихово активно учешће у перспективи треба да допринесе
повећању нивоа културних потреба становништва и развоју публике. Фондација ће
подржати појединце и организације које користе интерактивне методе и технике,
засноване на реалним потребама заједнице.
Повећање културне партиципације младих један је од приоритета ове програмске
целине. Такође, укљученост старије публике веома је важан аспект у
трансформацији атмосфере у граду и редефинисању идентитета града и ЗОНЕ 021.
Такође, од велике важности укључивање особа из маргинализованих и осетљивих
група.
Стога ће у 2017. години отпочети реализација програмског тока Кварт, који треба да
ревитализује мале заборављене кутке у месним заједницама у којима грађани живе,
што ће у перспективи допринети јачању програмских активности, предвиђених у
Апликационој књизи кроз мост Нада, и децентрализацији културних садржаја. Овај
програмски ток залази у најзабаченије просторе Новог Сада доводећи тамо
позориште, музику, гастрономију, а претходно истражујући навике, ставове и идеје
тамошњих становника.У потпуности је посвећен подстицању интеракције с публиком
и део је стратегије развоја публике и демократизације културе. Један од
репрезентативних пројеката из овог тока је Продавница идеја, у оквиру којег ће
уметници идеје „продавати” и „куповати” од случајних пролазника и сва искуства
снимати, укључујући и свој процес евалуације идеја.
Кроз програм Моба мотивисаће се и мобилизовати становништво да удружи снаге и
започне трансформацију свог града. Током наредних година Моба ће се реализовати
у три целине (локална, интеркултурна и европска моба). За 2017. годину планиран
је почетак реализације локалне мобе, која подразумева укључивање Новосађана у
трансформацију јавног простора у делу града у ком живе. У том смислу, Моба ће
бити повезана с првом фазом реализације инфраструктурног пројекта 46 урбаних
9

План рада са финансијским планом Фондације
„Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ за 2017. годину
__________________________________________________________________________________

џепова кроз који се планира уређење и обнова јавних простора испред 46 месних
заједница у граду. Даљи развој пројекта Моба биће омогућен кроз програмски ток
Кварт, који ће испратити и употпунити Мобу конкретним културним садржајима.
У последњем кварталу 2017. године биће организован отворени конкурс за пројекте
који ће се реализовати кроз Микрогрантинг схему. Конкурс је замишљен као
инкубатор добрих идеја и посвећен је мањим пројектима који имају искључиво
локални значај, а који касније могу бити преточени у дугорочне пројекте са већим
обимом финансирања.
Планирана средства за реализацију партиципативних активности су 14.400.000,00
динара.

6.4. ИНКЛУЗИВНЕ АКТИВНОСТИ
Пројекат „НС2021“ има за циљ да инспирише, а затим и да све актере у култури
оснажи у дефинисању и успостављању нових стандарда и ефикасних механизама за
побољшање тренутно постојеће доступности и инклузивности културе у Новом Саду
и ЗОНИ 021.
Имајући у виду значај укључивања осетљивих група у друштвени и културни живот
града, Фондација посебан део програма кроз програмски ток Ластин реп моста Дуга,
посвећује особама с инвалидитетом, националним заједницама, интерно расељеним
лицима и другим осетљивим и маргинализованим групама.
Пројекат Упознајмо културну баштину путем свих чула представља прилог
сензибилизацији шире локалне заједнице особама с инвалидитетом. Кроз овај
пројекат спроводиће се низ акција које ће имати за циљ прилагођавање установа
особама с инвалидитетом и омогућавање да им дела из културне баштине и
савременог стваралаштва буду једнако доступна. Тако ће стална поставка
мултисензорних музејских експоната пружити могућност деци са сметњама у развоју
да од најранијег узраста негују потребу за лепим, развијају културне навике и боље
разумеју уметност.
Током 2017. године започеће реализација уметничког пројекта у заједници,
Културна престоница за све, који има за циљ да, кроз методологију примењене
драме, укључи у културни живот града најосетљивије групе грађана. Тако ће кроз
активности као што су креативна драма, импровизацијске игре, процес драма, бити
спроведене активности са групама деце и тинејџера који користе услуге Центра за
социјални рад града Новог Сада и укључених општина (дневни боравак, сигурна
кућа), материјално угроженим грађанима, старијим грађанима, децом, младима и
старијим грађанима с инвалидитетом и затвореницима.
Инклузивни програм пратиће динамику социокултурних потреба на локалном,
регионалном и ширем регионалном нивоу и на тај начин јачати заједнице у малом.
Након избора уметничког директора Фондације биће одабрани и други пројекти који
ће омогућити још боље укључивање људи из осетљивих група и њихово
интегрисање у културни живот (микро)заједнице.
Планирана средства за реализацију инклузивних активности су 9.600.000,00 динара.
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6.5. УМЕТНИЧКЕ АКТИВНОСТИ
Уметнички концепт пројекта „НС2021“ биће, према сугестијама чланова Панела
Европске комисије, употпуњен након избора уметничког директора Фондације. До
именовања особе која ће вршити ову функцију, Фондација ће реализовати пројекте у
складу с усвојеном Апликационом књигом, у којој су дефинисани одређени пројекти
из ове програмске активности. Уметнички пројекти чија ће реализација почети током
2017. године представљају делом пројекте дефинисане у Апликационој књизи, а
делом активности Фондације у сарадњи с институцијама културе на територији града
и ЗОНЕ 021, а које подразумевају и учествовање у организацији догађаја са циљем
обележавања значајних датума (обележавање Нове године, Дана Европе итд.).
Пројекти из Апликационе књиге, чија ће реализација почети током 2017.
године,везани су за ток Дунава. Један од њих је пројекат Дунавска променада, који
ће окупити уметнике из партнерских градова на Дунаву и креирати информативне
пунктове о својим градовима постављене дуж новосадске променаде на кеју, да би
до 2021. године био именован кустос који ће израдити уметнички концепт разговора
са шетачима и успостављање веза на лицу места. Такође, реализоваће се и велики
уметнички пројекти у сарадњи са значајним институцијама у граду, као што су
пројекти Лабораторија чуда, који спроводи Музеј савремене уметности у оквиру
програма Креативна Европа, и Парк скулптура на Тргу галерија, који ће се
реализовати у сарадњи са Галеријом Матице српске. Овај пројекат подразумева
уређење и постављање скулптура на отвореном, као и велики интерактивни
спектакл на Тргу галерија. Такође, у сарадњи с Академијом уметности биће
спроведен пројекат Нови Сад некад и сад, у оквиру ког ће Новосађани моћи да се
јавно фотографисафишу у амбијенту фотографског атељеа из 19. века.
Фондација ће такође обележити најзначајније дане везане за Европу (Дан Европе),
као и концепт отварања и затварања уочи Нове године. Кроз пројекат Новосадска
мурализација планирано је да се сваке године уради неколико мурала широм града
Новог Сада. Тако, за 2017. годину планирана је израда неколико мурала који ће
бити одабрани путем јавног конкурса.
Планирана средства за реализацију уметничких активности су 152.503.594,00
динара.
6.6. ИСТРАЖИВАЧКЕ И ЕВАЛУАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ
За потребе имплементације активности, које су преузете као обавеза у виду
добијене титуле ЕПК, а у складу с Апликационом књигом, током 2017. године биће
имплементирани истраживачки и евалуациони пројекти и активности. Престижна
титула ЕПК представља велику част, али и обавезу по којој је неопходно да све
активности буду спроведене транспарентно и уз укључивање мултидисциплинарних
стручних тимова из различитих области деловања, посебно у областима културе,
социологије, креативних индустрија и туризма. Стога ће, на основу дефинисаних
индикатора у Апликационој књизи, током 2017. године бити спроведенадва
истраживања којима ће се дефинисати скуп основних података за области
креативних индустрија и туристичких потенцијала града и његове околине, ЗОНЕ
021. Истраживачки пројекти ће омогућити формирање јединствене базе података,
која представља основу за потоњу евалуацију.
Такође, када Евалуациони тим установи коначну листу индикатора на основу
постављених циљева пројекта „НС2021“, отпочеће и прва фаза истраживачких
активности које ће представљати полазну тачку за евалуацију пројекта „НС2021“.
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Ови пројекти део су програмског тока за подстицање иновација у оквиру моста Нада.
Током 2017. године реализоваће се следећа истраживања: учешће грађана/-ки у
културном животу града, капацитети установа и организација и позиција
самосталних уметника/-ица, квалитети програма, идентитет и репутација града,
интеркултурни дијалог, јавни простори и урбана инфраструктура, као и рад
Фондације.
Кроз пројекат Мапирање за 2021. годину биће реализоване активности које подстичу
развој креативних индустрија кроз међусекторску и међународну сарадњу у сарадњи
с УНЕСКО катедром за предузетништво при Универзитету у Новом Саду, чиме ће се
дати допринос оснаживању моста Слобода. Године 2017. започеће се израда мапе
креативних индустрија и туристичких капацитета у граду и околини.
С обзиром да титула Европске престонице културе подразумева перманентан
мониторинг и развој евалуационе културе, у 2017. години формираће се Тим за
евалуацију и одабрати главни евалуатор, који ће координирати све евалуацијске
активности. У оквиру моста Нада предвиђени су пројекти који ће допринети што
бољој припреми евалуацијског тима за мониторинг и евалуацију великог европског
пројекта као шо је ЕПК.
Кроз пројекат Изгради се!главни евалуатор ће организовати обуке и тренинге за
чланове Тима за евалуацију, и на тај начин јачати капацитете овог тима. Овај
пројекат ће такође осигурати стабилно функционисање Фондације, као и квалитет у
реализацији програма у складу с постављеним циљевима.
Рад Тима за евалуацију надгледаће Управни одбор, а како би се осигурао
континуитет и ускладили постављени циљеви, Тим за евалуацију ће израђивати
извештаје на кварталном нивоу, тј. након реализованих пројеката. Извештаји ће
бити доступни на увид јавности и служити као основа за извештавање Европској
комисији о напретку пројекта.
Планирана средства за реализацију едукативних активности су 9.600.000,00 динара.
6.7. МАРКЕТИНГ И КОМУНИКАЦИЈА
Маркетиншко-промотивна стратегија биће усмерена на промовисање пројекта
„НС2021“, и базираће се на информисању локалног становништва, као и промоцији
програмских активности пројекта „НС 2021“ међу посетиоцима.
Ову активност пројекта „НС2021“ потребно је поделити с потенцијалним
посетиоцима користећи све доступне комуникационе канале. То су традиционални
електронски и штампани медији, медији на отвореном простору, веб-презентације,
друштвене мреже и сл. Период од номинације до године титуле подељен је на фазе у
којима ће се користити сви комуникациони канали, али ће у појединим фазама бити
посебно наглашен један од њих.
Током 2017. године реализоваће се активности на промоцију на отвореном простору
и друштвеним мрежама. На главним магистралним путевима Е-70 и Е-75, посебно на
прилазима граду, биће постављени билборди с обавештењем да је град Нови Сад
Европска престоница културе 2021. године, затим на аеродромима „Никола Тесла” у
Београду и „Константин Велики“ у Нишу, као и аеродромима у Осијеку и Темишвару,
као и на најфреквентнијим местима у граду и ЗОНИ 021, на којима бораве домаћи и
страни посетиоци.
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6.7.1. ПРОМОЦИЈА
Промотивне активности подељене су на: екстерна (енг. outdoor) и интерна (енг.
indoor) кампања, закуп медијског простора (енг. mediabuying), аудио и видео
продукцију, друштвене мреже,медија клипинг и односе са јавношћу, и укључују
интерне и екстерне комуникације.
Есктерна (енг. оutdoor) кампања
Екстерна кампања (енг. оutdoor) кампања подразумева оглашавање на отвореним
просторима са циљем оснаживања бренда „Нови Сад 2021“ и веће присутности међу
локалним становништвом и туристима (посетиоцима). Дефинисана екстерна
комуникација суштина је промоције путем овог начина промоције који укључује
следеће промотивне позиције: билборде, лед-билборде, промотовне троуглове,
мегаборде, заставе, светлеће рекламне паное (енг.citylights). Први корак је
брендирање билборда на улазима у град и ЗОНУ 021, са циљем информисања
посетилаца о титули коју је Нови Сад понео. Према истраживањима спроведеним за
потребе израде Стратегије културног развоја Новог Сада, уствановљено је да у
првој половини године, односно током пролећа и лета, у Нови Сад дође око 70% од
укупног броја туриста, и у том периоду „оutdoor“ кампања ће бити најприсутнија и
током 2017. године. Још један разлог интезивније „оutdoor“ кампање у овом периоду
је организовање промотивних програма Фондације током наведеног периода.
Посебна пажња биће усмерена на промотивне активности у склопу моста Нада, који
је посвећен едукацији и подстицању интеракције са публиком, а све у циљу
укључивања најшире градске популације у културни живот града. Један од начина
је дефинисана персонализована комуниција у сваком делу града, коју дефинише ПР
сектор у оквиру екстерне комуникације, путем које ће се персонализовано обраћати
суграђанима, користећи њихов специфичан начин комуникације, истицати вредности
и потребе, и на тај начин приближити пројекат локалној заједници и обезбедити
транспарентност и информисаност пројекта „НС2021“, односно програмских
активности дефинисаних у Апликационој књизи, као један од кључних циљева у
2017. години. Посебна кампања биће усмерена к Иригу, Беочину и Сремским
Карловцима, како би се локално становништво информисало о активностима
пројекта „НС2021“ и на тај начин било упознато са заједничким пројектом ЗОНА 021.
Истраживање које је спроведено у 2016. години за потребе рада на Стратегији
културног развоја града Новог Сада показује да би чак 89% грађана дошло на
културне програме у крају, што је један од разлога зашто ће део кампање бити
усмерен на персонализовану комуникацију у свим деловима града.
Интерна (енг. indoor) кампања
Кључни елементи „indoor“ кампањесу свакако фокусирана циљна група и јасна
порука. Током 2017. године једна од кључних активности је информисање и
едукација стручне јавности и грађана. Стога је планирано да у свим установама
културе буду присутни културни информатори –лифлети, који ће представити све
програмске активности пројекта „НС2021“. На овај начин информисаће се и
професионалци у култури о едукативним програмима који су дефинисани у оквиру
прогамских активности, а кроз које ће се повећати и изградити људски капацитети.У
склопу едукативних програмских активности, током 2017. године, на територији
Новог Сада, организоваће се посебне обуке за културни менаџмент у локалним
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јавним институцијама културе и организацијама из невладиног сектора. Поред тога,
активностима ће бити обухваћени и грађани, информисањем у аутобисима,
лифтовима и култним местима у граду. Укључивање најшире градске популације у
културни живот града један је од кључних циљева како „outdoor“ тако и
„indoor“кампање, а све у циљу повећања партиципације међу грађанима, с акцентом
на млађу популацију. Интензитет „indoor“кампање биће нешто јачи током зимског и
јесењег периода због посете грађана затвореним просторима, а све у сврху активне
и константне комуникације са стручном јавношћу и грађанима током целе године.
Веб-промоција
Веб-промоција чини брз, опсежан и исплатив начин промоције пројекта „НС2021“ у
циљу видљивости пројекта, односно програмских активности двадесет и четири
часа, сваког дана у години. Како би се успоставила одговарајућа сарадња,
планирано је креирање онлајн платформе која ће омогућити бољу комуникацију
Фондације са локалном, националном и међународном публиком и другим циљним
групама. Веб-промоција подразумева: израду веб-презентације пројекта „НС2021“,
дефинисанy СЕО (енг. SEO - Search Engine Optimization) стратегију, друштвене
мреже (Фејсбук, Твитер, Јутјуб и Инстаграм), банер кампање на другим вебсајтовима, као и оглашавање путем Гугл огласа и друштвених мрежа. Путем сајта
пројекта „НС2021“, током 2017. године промовисаће се oдређене програмске
активности из сва четири програмска моста, које су предвиђене да се реализују у
овој календарском години. Кроз пројекте у оквиру моста Нада подстицаће се
интеракција са корисницима кроз циљане огласе по квартовима ради активнијег
учествовања и присуствовања на програмима, што ће бити дефинисано и стратегијом
развоја публике. На овај начин створиће се нови модел информисања локалне
заједнице. Банер кампањама, Гугл огласима и путем друштвених мрежа циљано ће
бити обавештена стручна јавност о едукативним пројектима планираним за 2017.
годину.
Једна од кључних промотивних активности у 2017. години биће комуникација са
локалним становништвом како би се активно укључило у реализацију
инфраструктурног пројекта за уређење 46 урбаних џепова. Циљани огласи на
интернету треба да позову локално становништво да се укључи у креирање бољег и
квалитетнијег културног живота у њиховој заједници.
Закуп медијског простора (енг. media buying)
Закуп медијског простора (енг. mediabuying) има за циљ да повећа свест о пројекту
„НС2021“ и његовим програмским активностима, ипренесе жељене поруке циљним
групама. Закупом медијског простора биће обухваћени следећи медији: ТВ, радио,
принт, веб, LED екрани, „outdoor” и „indoor”. У 2017. години највећи број закупа
медијског просторабиће искоришћен за куповину медијског простора у локалним и
националним медијима. Једна од програмски активности у оквиру Новог моста је
укључивању новосадских уметника који живе у иностранству у пројекат „НС2021“.У
том смислу, информисаћемо светске медије из земаља у којима бораве о њиховој
укључености у пројекат „НС2021“. Поред тога, тим Фондацијеће користитизакуп
медијског простора како би информисао стручну јавност о едукативним пројектима,
а грађане и туристе о редовним активностима које су дефинисане за 2017. годину.
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С тим у вези, креираће се ТВ спотови, радијске рекламе, огласи у штампаним
медијима, веб-оглашавање, закуп билборда и промотивних позиција у оквиру
„indoor” кампање. На нивоу године, користиће се сви наведени канали промоције
квартално, онако како програмске активности буду дефинисане.
Аудио и видео продукција
У циљу успешне реализације програмских активности пројекта „НС2021“,
представљеног у Апликационој књизи, током 2017. године предвиђен је низ аудио и
видео продукцијских активности. Мултумедијални доживљај може да се оствари
једино уз аудио и видео форму, а примењив је у великом броју медија.
Аудио и видео продукција подразумева: израду аудио-визуелног спота који се
примењује на друштвеним мрежама, телевизији, радиjу и LED дисплејима. Поред
тога, продукцијом и постродукцијом свих промотивних активности планираних за
2017. годину, представиће се на најадекватнији начин све што је реализовано у
претходном периоду, што ће значајно допринети видљивости активности на
реализацији пројекта „НС2021“. За 2017. годину планирано је да се праве радио и
видео спотови како би суграђане и посетиоце позивали на програме који се
организују на територији града, а кроз које би се истовремено вршила и њихова
едукација и пренос кључних порука о пројекту „НС2021“.
6.7.2. ОДНОСИ СА ЈАВНОШЋИ
Интерна комуникација
У контексту односа са јавношћу, интерна комуникација такође чини значајан сегмент
деловања. Интерном комуникацијом током 2017. године дефинисаће се јасна
упутства и заједнички циљ, како би дошли до жељеног резултата. Интерна
комуникациона структура дефинисана је вертикалном комуникацијом у којој је јасно
наведена улога свих запослених. Стратегија интерне комуникације садржи следеће
активности: рад на интерним упитницима о стању у комуникацији, испитивања
задовољства запослених и дефинисање награда и санкција, а све у циљу
идентификовања тренутних или потенцијалних проблема у Фондацији. Постоји низ
алата - специфичних активности, који ће се примењивати како би повећали
ефикасност, продуктивност, повећали задовољство послом, брже и тачније доносили
одлуке у складу са дефинисаним циљевима Фондације.
Узимајући у обзир чињеницу да ће радни тимови Фондације радити велики број
пројеката са прецизно одређеним роковима извршења, потребно је обезбедити
савремену платформу рада која подразумева брзу и једноставну доделу задатака,
праћење тока извршења задатака, генерисање потребних извештаја и сл.
У току рада Фондације појавиће се велики број докумената којима је потребно
управљати и који морају бити лако доступни радним тимовима. У финансијском плану
Фондације планирана су средства за набавку електронске писарнице и одговарајуће
платформе
пословног
портала
за
управљање
пословним
процесима
и
документацијом, дељење информација и заједнички рад у тимовима.
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Екстерна комуникација
Екстерна комуникација утемељена је на циљевима и основним принципима на којима
се темељи и сам пројекат „НС2021“. Током 2017. године израдиће се прецизна
екстерна комуникацијска структура како би се јасно пренеле суштинске вредности
пројекта „НС2021“.
Екстерна комуникација обухвата екстерну (енг. outdoor) промоцију и дефинисање
начина комуникације путем: мејла, телефона, веб-презентација, закупа медијског
простора, промотовних и спонзорских понуда, а све у циљу и јасне слике о пројекту
„НС2021“. Током 2017. године биће реализована „outdoor“ кампања изакуп медисјког
простораза велике догађаје. Такође, дефинисаће се комуникација путем мејла,
телефона и веб-презентације. Поред тога, креирање мреже локалних, регионалних,
националних и европских медија у јединствену базу један је од кључних задатака.
Прес-клипинг
У циљу успешног спровођења активности односа са јавношћу, један од кључних
елемената је свакако и прес-клипинг. То подразумева свакедневно прегледање
различитих медија и издвајање чланака који су интересантни и важни за пројекат
„НС2021“.
Избором кључних речи свакодневно ће бити праћене активности Фондације, и на
месечном нивоу ће се креирати извештаји као интерни документи за евалуацију.
Поред клипинга, користиће се софтвер путем ког ће у сваком моменту бити доступна
информација о томе да ли се на некој од друштвених мрежа спомиње пројекат
„НС2021“ и у ком контексту. Ово је веома значајно због мониторинга, који даје
времена да у свакој ситуацији стручни тим Фондације буде спреман да одговори у
складу са својим суштинским вредностима, не оставивши простора за једносмерну
комуникацију.
Мониторингом медија пратиће се и потребе суграђана, и на тај начин ће се, у складу
са програмским одредницама, адекватно одговорити на њих. Поред тога, сви
пројекти коју буду реализовани у оквиру програмских активности Фондације биће
праћени на овај начин. Поред месечних, планирани су и квартални, као и годишњи
извештаји. Један од уочених проблема у Стратегији културног развоја Новог Сада је
управо непостојање јасних и јавности доступних критеријума, процедура и
механизама за евалуацију пројектних активности. Мониторинг медија ће пружити
информације праћењем пројекта „НС2021“ и на тај начин утицати на дефинисање
успешности реализације истог.
6.7.3. ДИЗАЈН
Дизајн представља процес доношења серије одлука које имају за циљ контсруисање,
обликовање и креирање визуелног идентитета пројекта „НС2021“ и програмских
активности. Почетком 2017. године креираће се књига стандарда у којој ће између
осталог бити дефинисани коришћење логотипа Нови Сад 2021 кроз све медије, као и
начини коришћења логотипа у сарадњама са партнерским организацијама,
пројектним партнерима и спонзорима. Поред тога, у оквиру веб, екстерне и
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интернекампање, књигом стандарда биће дефинисан визуелни идентитет, позиција,
величина и место у свим промотивним кампањама.
У складу с Апликационом књигом, трошкови промоције и маркетинга могу се
планирати у износу до 13% од укупно планираног буџета.
Планирана средства за реализацију активности маркетинга и комуникације износе
41.409.956,00 динара.

6.8.

ОРГАНИЗАЦИЈА

И

УПРАВЉАЊЕ

ПРОГРАМСКИМ

АКТИВНОСТИМА

Како би се све програмске активности у оквиру Пројекта "НС 2021" реализовале на
начин предвиђен Апликационом књигом потребно успоставити такву организациону
форму која ће омогућити да се на најбољи начин искористе ресурси, кадрови и
расположиве методе планирања и контроле.
Процес управљања програмским активностима подразумева дефинисање свих
појединачних улога у оквиру реализације програмских активности, организовање
радних тимова, свакодневно деловање и администрацију, процес планирања,
надгледање и контролу, управљање трошковима и ризицима.
6.8.1. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
За реализацију пројекта „НС 2021“ неопходно је обезбедити кадрове с
одговарајућим квалификацијама и искуством, превасходно из области планирања,
управљања и реализације културних програма, али и из области промоције и
маркетинга, финансија, међународне сарадње и сл.
Узимајући у обзир чињеницу да се Фондација оснива на одређено време, с лицима
која ће учествовати континуирано у реализацији пројекта „НС 2021“ закључиће се
уговори о раду на одређено време, у складу са чланом 37. став 4. тачка 2) Закона о
раду. За реализацију програмских активности дефинисаних у 2017. години
предвиђено је да се с десет лица закључе уговори на одређено време у тренутку
када се појави потреба за њиховим ангажовањем, али и створе одговарајући радни
услови у смислу опремљености простора, набавке опреме и сл.
За реализацију програмских активности ангажоваће се и лица одговарајућих
квалификација на основу уговора ван радног односа, у складу са Законом о раду и
општим актом Фондације, и то на основу:
●
●
●
●

уговора о обављању привремених и повремених послова, у складу са чланом
197 Закона о раду,
уговора о делу, у складу са чланом 199. Закона о раду,
уговора о допунском раду, у складу са чланом 202 Закона о раду
и других уговора о ангажовању.

Динамика ангажовања ових лица биће усклађена с програмским активностима и
потребама Фондације у складу с обимом посла.
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6.8.2. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И РАДНА ТЕЛА ФОНДАЦИЈЕ
Фондација има својство правног лица с правима и обавезама утврђеним Законима,
Одлуком о оснивању и Статуту Фондације.
Органи управљања Фондације су:
●
Директор
●
Управни одбор
●
Надзорни одбор
Скупштина града Новог Сада именовала је Немању Миленковића за директора
Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ на период док траје
пројекат „НС 2021“.
Председнике и чланове Управног одбора именовала је Скупштина града Новог Сада,
Решењем број 022-1/2016-334-1 од 28.12.2016. године, у складу са законом, на
период док траје пројекат „НС 2021“. Управни одбор има председника и четири
члана.
Председнике и чланове Надзорног одбора именовала је Скупштина града Новог
Сада, Решењем број 022-1/2016-335-1 од 28.12.2016. године, у складу са законом,
на период док траје пројекат „НС 2021“. Надзорни одбор има председника и два
члана.
У Фондацији се образују Уметнички савет, Савет грађана и Почасни одбор, као
стална стручна и саветодавна тела.
Управни одбор Фондације одлучује о образовању других радних тела и комисија,
обичном већином гласова свих чланова. Број и састав чланова радних тела, савета и
комисија утврђује Управни одбор, на предлог директора Фондације.
Чланови Уметничког савета и Савета грађана имају право на накнаду за рад
предвиђену Финансијским планом Фондације.
Почасни одбор је саветодавно тело које промовише циљеве и рад Фондације и даје
предлоге за ефикаснију реализацију стратегије и унапређење рада Фондације. На
челу Почасног одбора фондације се налази градоначелник Новог Сада.
Планирана средства за организацију и управљање програмским активностима износе
38.224.575,00 динара.
У наставку је приказана организациона шема Фондације.
Легенда организационе шеме:
- Запослени на одређено време
- Ангажована лица по уговорима о допунском
раду/привременими повременим пословима/
уговорима о делу и сл.
- Ангажована страна лица
- Органи управљања
- Радна тела
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САВЕТ ГРАЂАНА

УМЕТНИЧКИ САВЕТ

УПРАВНИ ОДБОР

ПОЧАСНИ ОДБОР

НАДЗОРНИ ОДБОР
ДИРЕКТОР ФОНДАЦИЈЕ

Стручни сарадник
секретарица

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР
Руководилац сектора за
међународну сарадњу
Руководилац сектора за
маркетинг и промоцију

Руководилац сектораз а
ЕУ фондове

Стручни сарадник преводилац
Стручни сарадник
администратор

Виши стручни сарадник за
ЕУ фондове

Координатор сарадње са
Дунавским регионом
Виши стручни сарадник преводилац

Руководилац сектора за
финансијске послове

Самостални стручни
сарадник за
финансијске послове

Стручни сарадник за
административнотехничке послове

Координатор за реализацију
AIR пројекта

УМЕТНИЧКИ ДИРЕКТОР

Самостални стручни
сарадник за партиципативне
пројекте

Самостални стручни
сарадник за програмску
комуникацију

Стручни сарадник за
правне послове

Стручни сарадник за
опште послове

Виши стручни сарадник за
партиципативне пројекте
Саветник за партиципативне
пројекте

Сарадници ангажовани по потреби за реализацију пројектних активности
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II

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ФОНДАЦИЈЕ „НОВИ САД 2021 - ЕВРОПСКА
ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ" ЗА 2017. ГОДИНУ

1.

ИЗВОРИ ПРИХОДА

Укупни планирани буџет за реализацију пројекта „НС2021“
Укупни планирани буџет за покривање оперативних трошкова за реализацију
пројекта „НС 2021“, у складу с тачком 6.2. Апликационе књиге, износи
30.139.300,00 евра. Оперативни трошкови обухватају трошкове програмских
активности које ће реализовати Фондација, трошкове маркетинга и комуникације,
трошкове зарада, администрације и материјалне трошкове.
Осим
оперативних
трошкова,
Апликационом
књигом
дефинисана
су
и
инфраструктурна улагања која се неће реализовати преко Фондације него преко
различитих служби Града Новог Сада, а која такође представљају део финансијских
улагања у оквиру пројекта „НС2021“.
Планирани буџет за покривање оперативних трошкова пројекта „НС2021“ за 2017.
годину
Укупни планирани приходи за 2017. годину за покривање оперативних трошкова
пројекта „НС2021“, у складу са тачком 6.2.3. Апликационе књиге, износе
2.563.040,57 евра (318.538.125,00 динара).
У буџету Републике Србије за 2017. годину планирана су средства у износу од
118.593.000,00 динара за реализацију пројекта „НС2021“, од којих је 44.059.500,00
динара (352.476,00 евра) намењено за покривање оперативних трошкова пројекта
„НС2021“, у складу с тачком 6.2.3. Апликационе књиге, док је преостали износ
намењен за реализацију инфраструктурних пројектата у 2017. години, које ће
реализовати стручне службе Града Новог Сада, у складу с тачком 6.4.4. Апликационе
књиге.
У буџету АП Војводине за 2017. годину средства за покривање оперативних
трошкова пројекта „НС2021“ обезбедиће се ребалансом буџета за 2017. годину, а на
основу писма о давању гаранција за обезбеђивање наведених средстава. Планирани
износ средстава је 697.107,00 евра (87.138.375,00 динара).
У буџету Града Новог Сада за 2017. годину, у оквиру раздела Градске управе за
културу,са економске класификације 481-Дотације невладиним организацијама,
планиран је износ од 139.045.000,00 динара (1.127.095,57 евра), за покривање
оперативних трошкова пројекта „НС2021“ (ознака програмске активности/пројекта1201 0009).
Планирана средства из Европске уније биће обезбеђена кроз различите програме
Европске уније пријављивањем на позиве за финансирање пројеката.
Средства у износу од 5.281.250,00 динара (42.250,00 евра) за покривање
оперативних трошкова пројекта „НС2021“, обезбедиће се путем спонзорства
различитих правних лица, док се износ од 9.010.875,00 динара (72.087,00 евра)
планира обезбедити из осталих извора (продаја сувенира и сл.).
Структура
планираних
прихода
за
реализацију
пројекта„НС2021“приказана је у Табели 1 и Графикону 1.

оперативних

трошкова
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Табела 1. Структура планираних прихода у 2017. години
Ред.
бр.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Извор прихода

Буџет Републике Србије
Буџет АП Војводине/регион
Буџет Града Новог Сада
Средства Европске уније
Приватни спонзори
Остало

Укупно:

Планирани приходи у
2017. год.
(у еврима)

Планирани приходи у 2017.
год.
(у динарима по курсу 125,00
динара за 1 евро)

352.476,00

44.059.500,00

697.107,00
1.127.095,57
272.025,00
42.250,00
72.087,00

87.138.375,00
139.045.000,00
34.003.125,00
5.281.250,00
9.010.875,00

2.563.040,57

318.538.125,00

Графикон 1. Планирани приходи по изворима финансирања у 2017. години
Реализација планираних програмских активности одвијаће се у зависности од
динамике прилива новчаних средстава на текуће рачуне Фондације.
Фондација ће, за потребе преноса средстава из буџета Града Новог Сада, буџета АП
Војводине, односно буџета Републике Србије, а након усвајања овог документа –
Програма рада са финансијским планом за 2017. Годину – од стране Градског већа
Града Новог Сада, отворити посебан наменски динарски рачун код Управе за трезор,
у складу са Правилником о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних
средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за
трезор („Службени гласник Републике Србије", бр. 113/2013, 8/2014 и 24/2016).
За потребе преноса средстава из осталих извора прихода, Фондација ће отворити
текући рачун у пословној банци.
Пренос утврђених новчаних средстава буџетом РС, буџетом АПВ и буџетом Града
Новог Сада вршиће се у складу са закљученим појединачним уговорима о
финансирању (најчешће на почетку сваког квартала).Правдање утрошених новчаних
средстава и подношење периодичних извештаја такође ће бити дефинисано
уговорима (најчешће по истеку сваког квартала).
На крају сваке календарске године Фондација ће подносити Скупштини града Новог
Сада годишњи извештај о раду са финансијским извештајем, у складу са чланом 10
Статута Фондације.
Такође, Фондација ће подносити периодичне извештаја о степену реализације
планираних програмских активности и Европској комисији.
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2.

РАСХОДИ

Укупни планирани расходи Фондације за 2017. годину износе 318.538.125,00
динара.
У Апликационој књизи, тачка 6.3.2., приказани су текући (оперативни) издаци по
програмским активностима од којих 75%, што износи 238.903.594,00 динара, чине
расходи програма (програмске активности дефинисани од тачке 6.1. до тачке 6.6.),
13%, што износи 41.409.956,00 динара, расходи за маркетинг и комуникацију
(програмске активности дефинисане тачком 6.7.), а 12%, што износи 38.224.575,00
динара, представљају расходи за зараде, режијске трошкове,
администрацију,
односно трошкове организације и управљања програмским активностима
(програмске активности дефинисане тачком 6.8.). Структура текућих (оперативних)
издатака приказана је у Табели 2 и Графикону 2.
Табела 2. Укупни текући (оперативни) издаци Фондације за 2017. годину
Укупно планирани
трошкови пројекта
„НС2021“ у 2017.
години

У еврима
У динарима
У%

Трошкови
програмских
активности у 2017.
години

Трошкови
маркетинга и
комуникације у
2017. години

Зараде, режијски
трошкови,
администрација и сл.
трошкови у 2017. години

2.563.040,57

1.922.280,43

333.195,27

307.564,87

318.538.125,00

238.903.594,00

41.409.956,00

38.224.575,00

100%

75%

13%

12%

Графикон 2. Укупни планирани трошкови пројекта „НС2021“ у 2017. години
Укупно планирани трошкови Пројекта "НС 2021" у 2017. години

238.903.593,75

41.409.956,25

Трошкови програмских
активности у 2017. години

Трошкови маркетинга и
комуникације у 2017. години

38.224.575,00

Зараде, режијски трошкови,
администрација и сл.
трошкови у 2017. години
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Програмске активности и средства за њихову реализацију приказана су у Табели 3.
Табела 3. Програмске активности и средства за њихову реализацију
Редни
број
1.

Програмска активност

Износ у динарима

Едукативне активности

24.000.000,00

2.

Aктивности у области међународне сарадње

28.800.000,00

3.

Партиципативне активности

14.400.000,00

4.

Инклузивне активности

5.

Уметничке активности

6.

Истраживачке и евалуационе активности

7.

Маркетинг и комуникација

8.

Организација
активностима

УКУПНО:

и

управљање

9.600.000,00
152.503.594,00
9.600.000,00
41.409.956,00
програмским

38.224.575,00
318.538.125,00

Предмет појединих програмских активности подразумева и набавку потребне опреме
за реализацију пројекта (најчешће када су у питању уметничке активности), набавку
услуге едукације (едукативне активности), набавку услуге евалуације и
истраживања (истраживачке и евалуационе активности). Набавка потребних добара,
услуга и радова вршиће се у складу с одредбама Закона о јавним набавкама. Ови
трошкови обухватају и ангажовање лица за потребе реализације пројеката, у складу
с одредбама Закона о раду.
Планирани износ од 41.409.956,00 динара (13% укупно планираних прихода)
односи се на трошкове маркетинга и комуникације. Активности у оквиру маркетинга
и комуникације дефинисане су у тачки 6.7. - Маркетинг и комуникација.
Набавка услуга маркетинга и комуникације вршиће се у складу с одредбама Закона
о јавним набавкама.
Планирани износ од 38.224.575,00 динара (12% укупно планираних прихода)
представљају трошкове организације и управљања програмским активностима и
односи се на следеће трошкове:
●
●
●
●
●
●
●
●

Зараде и накнаде запослених са припадајућим порезима и доприносима,
Накнаде председницима и члановима Управног одбора и Надзорног одбора,
Накнаде председницима и члановима радних тела,
Материјалне трошкове,
Трошкове горива и енергије,
Трошкове закупа пословног простора,
Трошкове адаптације и опремања пословног простора,
Нематеријалне и сличне трошкове.

У Табели 4. Приказана је структура расхода Фондације по изворима прихода.
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Табела 4. Структура расхода Фондације
ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА
Буџет
Републике
Србије

ВРСТА РАСХОДА - ТРОШКА

Буџет АП
Војводине

Буџет Града
Новог Сада

Средства
Европске уније

Приватни
спонзори/
остало

УКУПНО

Трошкови режијског материјала

2.950.000,00

2.950.000,00

Трошкови горива и енергије

1.900.000,00

1.900.000,00

940.500,00

940.500,00

12.015.000,00

12.015.000,00

2.151.000,00

2.151.000,00

Трошкови накнада по уговору о делу

9.000.000,00

9.000.000,00

Трошкови накнада по ауторским уговорима

1.500.000,00

1.500.000,00

Трошкови накнада по уговорима о привременим
и повременим пословима
Трошкови накнада физичким лицима по основу
осталих уговора
Трошкови
накнада
директору
односно
члановима органа управљања и надзора
Остали лични расходи и накнаде
Трошкови транспортних услуга

4.000.000,00

4.000.000,00

6.500.000,00

6.500.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

3.434.000,00
1.100.000,00

3.434.000,00
1.100.000,00

2.200.000,00
200.000,00
41.409.956,00
39.669.969,00
3.074.575,00
1.200.000,00
300.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
600.000,00
150.000,00
50.000,00

2.200.000,00
200.000,00
41.409.956,00
172.903.594,00
3.074.575,00
1.200.000,00
300.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
600.000,00
150.000,00
50.000,00
46.259.500,00

Трошкови
једнократног
отписа
алата
инвентара
Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)

и

Трошкови пореза и доприноса на
накнаде зарада на терет послодавца

и

Трошкови услуга одржавања
Трошкови закупнина
Трошкови рекламе и пропаганде
Трошкови осталих услуга
Трошкови непроизводних услуга
Трошкови репрезентације
Трошкови премија осигурања
Трошкови платног промета
Трошкови чланарина
Трошкови пореза
Остали нематеријални трошкови
Негативне курсне разлике
Остали финансијски расходи
Набавка опреме

УКУПНО:

зараде

87.138.375,00

34.003.125,00

44.059.500,00

44.059.500,00 87.138.375,00 139.045.000,00

12.092.125,00

2.200.000,00

34.003.125,00

14.292.125,00 318.538.125,00
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ
ПРИХОДА:

ПО ИЗВОРИМА

Укупно планирани приходи износе 318.538.125,00 динара, распоређени су на
следећи начин:
1) Приходи из буџет Републике Србије
Приходи из буџета Републике Србије утрошиће се на следеће позиције:
Набавка опреме за реализацију пројекта - планирана су средства у износу од
44.059.500,00 динара и намењена су за набавку опреме неопходне за
реализацију програмских активности дефинисаних у тачки 6 овог документа.
2) Приходи из буџет АП Војводине
Приходи из буџета АП Војводине утрошиће се на следеће позиције:
Трошкови осталих услуга
Трошкови осталих услуга - планирана су средства у износу од 87.138.375,00
динара и намењена су за реализацију програмских активности дефинисаних у
тачки 6 овог документа.

3) Приходи из буџет Града Новог Сада
Приходи из буџета буџет Града Новог Сада утрошиће се на следеће позиције:
Трошкови материјала
Трошкови осталог материјала (режијског) – планирана су средства у износу
од 2.950.000,00 динара и намењена су за набавку:
● канцеларијског материјала,
● стручне литературе
● средстава за чишћење и
● осталог материјала.
Трошкови горива и енергије– планирана су средства у износу од
1.900.000,00 динара и намењена су плаћање следећих трошкова:
● трошкови горива за службени аутомобил чија се набавка планира почетком
2017. године,
● трошкови електричне енергије,
● трошкови паре, гаса (грејања),
● остали трошкови горива и енергије.
Трошкови једнократног отписа алата и инвентара– планирана су средства у
износу од 940.500,00 динара и односе се на трошкове алата и ситног инвентара
мале садашње вредности или без вредности, који се стављањем у употребу
једнократно
отписују
због
рачуноводственог
принципа
економичности.
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Трошкови зарада накнада зарада и остали лични расходи
Трошкови зарада и накнада зарада (I бруто) - планирана су средства у
износу од 12.015.000,00 динара.
Средства за зараде и друга примања запослених планирана су у складу са
Фискалном стратегијом за 2017. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину,
Законом о буџетском систему, Законом о привременом уређивању основица за
обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава, Законом о раду и Правилником о раду Фондације.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет
послодавца - планирана су средства у износу од 2.151.000,00 динара.
Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца
обрачунавају се по стопи од 17,9% у складу са Законом о доприносима за
обавезно социјално осигурање („Службени гласник Републике Србије“, бр. 84/04,
61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13, 57/14, 68/14 - др. закон).
Трошкови накнада по уговору о делу - планирана су средства у износу
9.000.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања трећих лица
основу уговора о делу за потребе спровођења свих потребних активности
реализацији програмских активности Фондације. Из ових средстава планиране
и накнаде за ангажовање уметничког директора, координатора сарадње
Дунавским регионом и координатора за реализацију AIR пројеката.

од
на
на
су
са

Трошкови накнада по ауторским уговорима - планирана су средства у износу
од 1.500.000,00 динара и намењена су за трошкове ангажовања трећих лица по
ауторским уговорима у циљу што квалитетније реализације програмских
активности Фондације.
Трошкови накнада по уговорима
- планирана су средства у износу
трошкове ангажовања трећих лица
пословима за потребе спровођења
програма Фондације.

о привременим и повременим пословима
од 4.000.000,00 динара и намењена су за
по уговорима о привременим и повременим
свих потребних активности на реализацији

Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора планирана су средства у износу од 6.500.000,00 динара и намењена су за
трошкове ангажовања лица за потребе спровођења свих потребних активности на
реализацији пројектних активности Фондације.
Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и
надзора и радних тела- планирана су средства у износу од 4.500.000,00
динара и намењена су за исплату накнада председницима и члановима Управног
одбора, Надзорног одбора, Савета грађана, Уметничког савета, Почасног одбора
идр.
Остали лични расходи и накнаде - планирана су средства у износу од
3.434.000,00 динара и намењена су за исплату трошкова запосленима на
службеном путу у земљи и иностранству, трошкове коришћења сопственог возила
у службене сврхе, трошкова за долазак и одлазак са рада, трошкове поклона деци
запослених и других примања запосленима, која ће се исплаћивати у складу са
Правилником о раду и Законом о раду. На овој позицији планирана су и средства
намењена за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада, а у
складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату
плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

26

План рада са финансијским планом Фондације
„Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“ за 2017. годину
__________________________________________________________________________________

Трошкови производних услуга
Трошкови транспортних услуга - планирана су средства у
1.100.000,00 динара и намењена су за плаћање следећих трошкова:
● трошкови доставе пошиљки,
● трошкови фиксних и мобилних телефона,
● трошкови интернета,
● трошкови clоud-mail сервера и сл.
Трошкови услуга одржавања - планирана су средства у
2.200.000,00 динара и намењена су за плаћање следећих трошкова:
● трошкови одржавања рачунарске опреме,
● трошкови одржавања службеног аутомобила,
● трошкови адаптације пословног простора и сл.

износу

од

износу

од

Трошкови закупнина - планирана су средства у износу од 200.000,00 динара и
намењена су за плаћање трошкова закупа пословног простора за потребе
одржавања скупова.
Трошкови рекламе и пропаганде - планирана су средства у износу од
41.409.956,00 динара и намењена су за финансирање пројектних активности
која се односе на маркетинг и комуникацију.
Трошкови осталих услуга - планирана су средства у износу од 37.469.969,00
динара и намењена су за реализацију програмских активности дефинисаних у
тачки 6 овог документа.
Нематеријални трошкови
Трошкови непроизводних услуга - планирана су средства у износу од
3.074.575,00 динара и намењена су за плаћање следећих трошкова:
● трошкови ангажовања екстерних ревизора за контролу финансијских
извештаја,
● плаћање трошкова обуке и едукације запослених,
● плаћање трошкова ангажовања књиговодствене агенције за обрачун
зарада, вођење пословних књига, састављање финансијских извештаја и
сл.
● трошкове одржавања софтвера, изнајмљивања лиценци,имплементацију
пословног портала и сл.,
● трошкови консалтинг услуга,
● трошкови чишћења просторија,
● трошкови обезбеђења...
Трошкови репрезентације - планирана су средства у износу од 1.200.000,00
динара и намењена су за плаћање услуга ресторана, трошкове набавке хране,
пића и других средстава за репрезентацију.
Трошкови премија осигурања - планирана су средства у износу од 300.000,00
динара и намењена су за плаћање трошкова осигурања.
Трошкови платног промета - планирана су средства у износу од 100.000,00
динара и намењена су за плаћање трошкова провизија и осталих банкарских
услуга.
Трошкови чланарина - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара.
Трошкови пореза - планирана су средства у износу од 50.000,00 динара.
Остали нематеријални трошкови - планирана су средства у износу од
600.000,00 динара и намењена су за плаћање следећих трошкова:
● трошкови огласа у штампи и другим медијима, осим за рекламу и
пропаганду,
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●
●
●

трошкови административних, судских и сличних такси,
трошкови регистрације возила,
остали нематеријални трошкови.

Финансијски расходи
Негативне курсне разлике - планирана су средства у износу од 150.000, динара
и односе се на трошкове настале по основу негативних курсних разлика
проузрокованих флуктуирањем курса домаће валуте у обрачунском периоду.
Остали финансијски расходи - планирана су средства у износу од 50.000,00
динара и односе се на остале финансијске расходе (обраду захтева за кредит
(лизинг) и сл.).
4)

Планирана средства Европске уније

Планирана средства Европске уније утрошиће се на следеће позиције:
Трошкови производних услуга
Трошкови осталих услуга - планирана су средства у износу од 34.003.125,00
динара и намењена су за реализацију програмских активности дефинисаних у тачки
6 овог документа.
5)

Приходи од спонзора (и остали приходи)

Приходи од спонзора (и остали приходи) утрошиће се на следеће позиције:
Набавка опреме за реализацију пројекта
планирана су средства у износу од 2.200.000,00 динара и намењена су за набавку
опреме потребне за реализацију програмских активности дефинисаних у тачки 6
овог документа.
Трошкови производних услуга
Трошкови осталих услуга - планирана су средства у износу од 12.292.125,00
динара и намењена су за реализацију програмских активности дефинисаних у тачки
6 овог документа.

3.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОБРАЧУН ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

Планирана маса зарада за запослене на одређено време у 2017. години износи
15.000.000,00 динара и утврђена је у складу са Законом о раду („Службени
гласник Републике Србије“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 79/11-УС, 32/13 и 75/14),
Правилником о раду Фондације „Нови Сад 2021 - Европска престоница културе“,
Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања корисника јавних средстава („Службени гласник
Републике Србије“, број 116/2014).
При дефинисању основне зараде запослених на одређено време полазило се од
следећих елемената за обрачун:
● минимална цена радног сата у складу са одлуком социјално-економског савета
Републике Србије (у овом тренутку је 130,00 динара),
● просечног броја радних часова у месецу (за 2016. је 174 часа),
● коефицијента сложености радног места.
Зарада запослених може да садржи и допринос за радни учинак у складу са
критеријумима дефинисаним у Правилнику о раду.
У табели 5 су приказани коефицијенти сложености по радним местима.
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Табела 5. Коефицијенти сложености по радним местима
1.

Директор

Коефицијент
сложености
4,6

2.

Извршни директор

4,4

3.

Руководилац сектора за маркетинг и промоцију

4,2

4.

Руководилац сектора за међународну сарадњу

4,2

5.

Самостални стручни сарадник за финансијске послове

3,7

6.

Самостални стручни сарадник за партиципативне пројекте

3,7

7.

Самостални стручни сарадник за програмску комуникацију

3,7

8.

Виши стручни сарадник за ЕУ фондове

3,0

9.

Виши стручни сарадник–преводилац

3,0

10.

Стручни сарадник за административно-техничке послове

2,5

Послови

Висину накнаде за ангажовање лица по другим уговорима, у складу са Законом о
раду, одређиваће директор Фондације или Управни одбор у зависности од обима и
сложености послова који су предмет уговора.
4.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА
УПРАВНОГ ОДБОРА, НАДЗОРНОГ ОДБОРА И РАДНИХ ТЕЛА И САВЕТА

У складу са чланом 13 Статута Фондације од 29.12.2016. године, председник и
чланови Управног одбора имају право на месечну накнаду која се исплаћује на
месечном нивоу у нето износу, у висини од 50% од просечне месечне зараде по
запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког
органа надлежног за послове статистике.
У складу са чланом 19 Статута Фондације чланови Надзорног одбора, осим
председника, за свој рад примају накнаду која се исплаћује на месечном нивоу у
нето износу, у висини од 50% од просечне месечне зараде по запосленом у
Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа
надлежног за послове статистике.
У складу са чланом 27 Статута Фондације, у Фондацији се образује Уметнички савет,
Савет грађана и Почасни одбор, као стална стручна и саветодавна тела.
Управни одбор Фондације одлучује о образовању других радних тела и комисија,
обичном већином гласова свих чланова.
Број и састав чланова радних тела, савета и комисија утврђује Управни одбор, на
предлог директора Фондације.
У складу са чланом 28 Статута Фондације, Уметнички савет је стручно и саветодавно
тело које обезбеђује сталну стручну и креативну подршку уметничком директору и
продуцентима пројекта „НС2021“ и даје смернице за развој уметничког програма.
Председник и чланови Уметничког савета имају право на накнаду за рад, и то:
председник у висини од 10%, а чланови у висини од 5% од просечне месечне зараде
по запосленом у Републици Србији, према последњем објављеном податку
републичког органа надлежног за послове статистике, по одржаној седници.
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