
 
  

ФОНДАЦИЈА „НОВИ САД 2021 – ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ“ 
 

РАСПИСУЈЕ 

  

ЈАВНИ КОНКУРС  
 „ПУБЛИКА У ФОКУСУ“  

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ЗА РАЗВОЈ 
ПУБЛИКЕ У УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ У 2018. ГОДИНИ  

    
 
 
Јавни конкурс се расписује у циљу јачања капацитета јавних установа културе са 
седиштем на територији града Новог Сада и општина Сремски Карловци, Беочин 
и Ириг.  
  
Јавни конкурс подразумева пружање финансијске подршке реализацији 
пројеката за развој публике, односно учешћа грађана и грађанки у јавном 
културном животу.  
  
Опредељена средства Фондације за овај конкурс износе 20.000.000,00 динара. 
  
Поред финансијске подршке програм има и едукативну компоненту, те кроз 
радионице и консултације, одржане у претходном периоду, има за 
циљ да подстакне усавршавање постојећих и стварање нових пракси развоја 
публике. Овај програм је део дугорочне посвећености Фондације „Нови 
Сад 2021“ да културне и уметничке садржаје учини доступнијим 
грађанима града Новог Сада, општинама Сремски Карловци, Беочин и Ириг, као 
и посетиоцима из земље и иностранства.  
 
Зашто програм „Публика у фокусу“?  
 
Један од кључних проблема културног поља у Новом Саду препознатих у 
Стратегији културног развоја града Новог Сада за период 2016–2026. („Службени 
лист Града Новог Сада“, број 53/16) јесте учешће грађана у јавном културном 



животу. Препознати проблеми су и следећи проблеми: у Новом Саду постоји 
велика концентрација културних садржаја у центру града, као и у многим другим 
градовима Европе; културне установе далеко више посећују грађани вишег 
образовног нивоа и платежне моћи; веома мали број младих наводи установе 
културе као место на којем проводи своје слободно време; сарадња школа и 
установа културе је на незавидном нивоу; удео културних и уметничких садржаја 
у електронским медијима је у опадању. Све ово заједно доприноси удаљавању 
грађана од установа културе. Отуда, постоји наглашена потреба окретања јавних 
установа културе ка разноликој публици и раду са публиком. Ови проблеми 
препознати су и у Апликационој књизи Фондације „Нови Сад 2021“, која такође 
високо рангира питање развоја публике као једно од кључних области развоја 
културне сцене Новог Сада као Европске престонице културе.  
 
С обзиром на то да културне институције играју пресудну улогу у приближавању 
културног наслеђа и савременог културног стваралаштва широј публици, 
програм „Публика у фокусу“, који представља прву фазу реализације пројектне 
платформе из Апликационе књиге „Изван зоне комфора“, има за циљ да оснажи 
и подржи институције културе у Новом Саду и у њиховом континуираном раду на 
развоју културних навика, потреба и компетенција грађана Новог Сада.   
 
Циљеви конкурса  
 
У складу са Стратегијом културног развоја града Новог Сада за период 
2016 – 2026.1 године (у даљем тексту: Стратегија) и Апликационом 
књигом пројекта „Нови Сад 2021“2, приоритетни циљеви програма су:  
 

1. унапређење учешћа грађана у јавном културном животу и то кроз 
повећање броја посетилаца у јавним установама културе и стварање 
разнолике публике, као и кроз унапређење учесталости и квалитета посета;  
 
2. стварање приступачнијих програма јавних установа културе у Новом Саду, 
посебно за локалну публику, која ретко посећује ове установе;   
 
3. унапређење сарадње међу установама културе, као и између установа 
културе и удружења грађана, невладиних организација (у даљем тексту: 
НВО), медија, образовних установа и грађана ради подстицања квалитета и 
приступачности програма за различите друштвене групације.    
 

Пројекти који ће бити подржани програмом  
 
Програмом „Публика у фокусу“ подржани ће бити следећи типови пројеката 
развоја публике:  

1. пројекти који доприносе учешћу разнолике публике у установама културе 
и већој посећености културним садржајима у граду Новом Саду и општинама 
Сремски Карловци, Беочин и Ириг;  
2. пројекти у чијем креирању и реализацији активно учешће има публика;  
3. пројекти у оквиру којих се подстичу интеркултурални дијалог и 
развој интеркултуралних компетенција грађана;  
4. пројекти који унапређују педагошке, едукативне и анимационе програме у 
установама културе;  



5. пројекти у оквиру којих се постојећи садржаји (изложбе, репертоари, 
фестивалски програми, библиотечки и архивски фондови и слично) 
промишљају и обликују из угла одређених друштвених група;  
6. пројекти у чијем креирању и реализацији учествује више установа културе 
са територије града Новог Сада и општина Сремски Карловци, Беочин 
и Ириг;  
7. пројекти који унапређују сарадњу између културних и невладиних 
организација, образовних и медијских установа;  
8. пројекти који унапређују сарадњу установа културе и удружења грађана и 
самосталних делатника у култури;  
9. постојећи културни догађаји унапређени компонентом директног развоја 
публике.  

  
Неоправдани трошкови  
 
Програмом се неће суфинансирати: стални режијски трошкови (грејање, 
трошкови електричне енергије, трошкови фиксне и мобилне 
телефоније, провизије код банке/Управе за трезор, закуп простора, плате 
запослених ангажованих на пројекту преко 50% укупних трошкова, трошкови 
горива и путовања код подносиоца  пријаве), угоститељске услуге и набавка 
опреме. 
   
Трошкови репрезентације и трошкови смештаја учесника везаних за пројекат ће 
се суфинансирати у изузетним случајевима када је пројекат таквог карактера да 
укључује ове елементе, а што ће комисија посебно разматрати и одобравати.  
Набавка опреме ће се суфинансирати у изузетним случајевима када је пројекат 
таквог карактера да укључује и ове елементе, а што ће комисија посебно 
разматрати и одобравати.  
 
Ка којим друштвеним групама пројекти треба да буду усмерени?  
  
У циљу повећања, проширења и диверзификације постојеће публике, пројекти 
које подржава програм „Публика у фокусу“ треба да буду усмерени ка грађанима 
који из различитих разлога ретко посећују посматрану установу културе или је не 
посећују уопште. У овој категорији могу бити, између осталих, следеће групе 
грађана:  

1. становници приградских места и месних заједница које су удаљене од 
центра града;  
2. деца и млади;   
3. припадници националних мањина;  
4. маргинализоване групе;  
5. особе са инвалидитетом;  
6. европска публика;  
7. и други.  
  

Ко може да конкурише?  
 
Носиоци пројеката могу бити  установе културе са седиштем на територији града 
Новог Сада, као и општина Сремски Карловци, Беочин и Ириг.   



Друге организације са територије града Новог Сада и општина Ириг, Сремски 
Карловци и Беочин не могу да буду подносиоци пројеката, али могу да учествују 
као партнери на пројектима заједно са установама културе.  
 
Суфинансирање пројеката и сарадња између установа и других 
организација  
 
Овим конкурсом подржаће се и додатно вредновати сарадња више установа, 
односно организација на једном пројектном предлогу.  
За пројектне предлоге максималан износ суфинансирања јесте 80% од укупне 
вредности пројекта.  
 
 
 
Трајање пројекта  
 
Пројекти могу трајати највише 18 месеци.  
 
Како конкурисати?   
 
Образац пријаве  
 
Пријавa на конкурс подноси се на Пријавном формулару (Образац 1), који се 
може преузети са интернет странице Фондације:  
Уз попуњен Пријавни формулар, учесник на јавном конкурсу је у обавези да 
достави и следећу пратећу документацију:  

1. копију акта о регистрацији установе културе код надлежног органа;  
 
2. биoгрaфиjу лица зaдужeног зa реализацију прojeкта – менаџера пројекта; 

   
3. изјаву дату под пуном материјалном и кривичном одговорношћу којом 
доказују да за исту врсту трошка у оквиру пројектних активности наведених 
у предлогу пројекта по овом конкурсу нису добијена средства из других 
извора финансирања (буџет града/општине, буџет Аутономне Покрајине 
Војводине, буџет Републике Србије или ЕУ фондови) (Образац 2).  
 

Пријавни формулар (Образац 1) са пратећом документацијом подноси се 
обавезно у затвореној коверти у канцеларији Фондације „Нови Сад 2021“ 
(Католичка порта 5/ I, Нови Сад) или путем поште препорученом пошиљком на 
адресу:  
 
Фондација „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“  
Католичка порта 5  
21101 Нови Сад  
Поштански фах 153  
 
У оба случаја на затвореној коверти је потребно навести следеће:   
 
За јавни конкурс „ПУБЛИКА У ФОКУСУ“ – За суфинансирање пројеката за 
развој публике у установама културе у 2018. години  



  
Електронска пријава  
 
Пријавни формулар (Образац 1) потребно је обавезно доставити и електронским 
путем на адресу konkurs@ns2021.rs најкасније до 2. априла 2018. године до 
15.00 часова.  
 
Фондација задржава право да од подносиоца који су благовремено поднели 
потпуне  пријаве, по потреби, затражи додатну документацију и информације. 
  
Подносилац пријаве може конкурисати са највише 3 (три) предлога пројекта. 
 
Сваки пројекат истог подносиоца мора бити послат као посебна пошиљка.   
За сваки пројектни предлог, Пријавни формулар (Образац 1) се подноси у 4 
(четири) примерка, а остала документација у 1 (једном ) примерку.  
 
Конкурсна документација се не враћа.  
 
Рокови  
 
Пријаве на јавни конкурс подносе се у року од 30 дана од дана објављивања 
конкурса на интернет страници Фондације (http://novisad2021.rs/ ) и у средствима 
јавног информисања.  
 
Рок за подношење пријава је 2. април 2018. године до 15.00 часова.    
 
Пријавни формулар (Образац 1) потребно је обавезно доставити и 
електронским путем на адресу konkurs@ns2021.rs најкасније 
до 2. априла 2018. године до 15.00 часова.  
 
Оцена пројектних пријава  
 
Поступак јавног конкурса спровешће стручна комисија, коју ће именовати 
Управни одбор Фондације.  
 
Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве, пријаве које 
нису попуњене на прописаном обрасцу, непотписане и неоверене пријаве и 
пријаве упућене на начин који је у супротности са инструкцијама из јавног 
конкурса. Такође, за непотпуне ће се сматрати и оне пријаве у којима трошкови 
пројекта нису таксативно наведени.   
 
Комисија ће извршити оцену и сачинити писани извештај о благовременим и 
потпуним пријавама, а на основу утврђених критеријума (у наставку).  
 
Пројекат ће бити вреднован оценом од 0 до 100 поена, на основу чега ће бити 
креирана ранг-листа пријављених пројектних предлога. Минималан 
број поена предлога пројекта који може бити подржан овим конкурсом мора бити 
већи од 51. Најбоље пласирани пројекти биће подржани у складу са 
дефинисаним критеријумима за доделу средстава, а до њиховог коначног 
утрошка. Пројекти ће бити рангирани у три групе: прихваћени, одбачени, 

http://novisad2021.rs/%E2%80%AF


односно одбијени, о чему ће подносиоци пријаве бити обавештени и писаним 
путем.  
 
Критеријуми за оцењивање пројектних предлога  
 

1. Релевантност пројекта, усклађеност са потребама корисника и планским 
документима  
2. Квалитет и дизајн пројектних активности   
3. Укљученост публике у пројекат и видљивост пројекта   
4. Одрживост пројекта   
5. Компетентност реализатора пројекта и квалитет и партнерства   
6. Финансијски план пројекта и структура буџета пројекта  
 

Објављивање одлуке о расподели средстава  
 
Одлуку о расподели средстава доноси директор на предлог конкурсне комисије 
најкасније у року од 45 дана од последњег дана предвиђеног за подношење 
пријава.  
 
Одлука о расподели средстава  по расписаном конкурсу биће обjављена на 
интернет страници Фондације „Нови Сад 2021 – Европска престоница културе“: 
http://novisad2021.rs/ и достављена свим учесницима конкурса у електронској 
форми.  
  
Одлука конкурсне комисије је коначна.  
 
Додатне информације  
 
За све додатне информације можете се обратити запосленима у Фондацији 
„Нови Сад 2021“ путем eлектронске поште на адресу konkurs@ns2021.rs.  
  
 
 
 
*Сви изрази који се користе у овом документу у мушком роду обухватају исте изразе у женском роду.  
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