Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Град Суботица
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Број: II-401-61/2018
Дана 26.1.2018.
24000 Суботица
Трг слободе 1
Тел. 024/626-884
БЛ/ЈЈ
На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 исправка) и члана 51. став 1. тачка 5. Статута Града Суботице („Службени лист Општине Суботица“,
бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13)
Градоначелник Града Суботице дана 26.1.2018. године расписује
КОНКУРС
за финансирање или суфинансирање проjеката у култури на територији Града Суботице у 2018.
години
Конкурс се расписује за пројекте у култури који се односе на очување, унапређење и развој
културе и уметности и савременог уметничког стваралаштва од значаја за Град Суботицу.
I ЦИЉ И ОБЛАСТИ КОНКУРСА
Циљ конкурса је:
Културни развој Града Суботице стварањем подстицајног окружења за унапређење свих
области у култури, као и обезбеђивање услова за доступност културних садржаја и развоја публике.
Јавни конкурс се расписује за следеће културне области:
1) књижевност (стваралаштво, преводилаштво);
2) музика (стваралаштво, продукција, интерпретација);
3) ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура;
4) позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација);
5) уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра (стваралаштво,
продукција и интерпретација);
6) филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
7) манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво;
8) дигитално стваралаштво и мултимедији;
9) остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, циркус,
пантомима, улична уметност и сл.);
10) откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање,
заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним
наслеђем;
11) библиотечко-информационе делатности;
12) научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
13) менаџмент у култури.
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II КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА
Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на јавни конкурс су:
1) усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима
конкурса;
2) квалитет и садржајна иновативност пројекта;
3) капацитети потребни за реализацију пројекта и то:
(1) стручни, односно уметнички капацитети,
(2) неопходни ресурси;
4) финансијски план - разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта,
економичност и укљученост више извора финансирања;
5) степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.
Комисија врши оцену сваког пројекта на основу вредновања наведених критеријума.
III ПРАВО НА УЧЕШЋЕ
Право учешћа на конкурсу имају установе, уметничка и друга удружења регистрована за
обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у култури), као
и други субјекти у култури, осим установа културе чији је оснивач Република Србија, аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе, који се финансирају сходно члану 74. Закона о култури
и не могу учествовати на конкурсима које расписују њихови оснивачи.
Уколико је подносилац пројекта појединац, корисник средстава може бити искључиво правно
лице преко кога се остварује пројекaт, партнер подносиоца пројекта или који на други начин
учествује у пројекту. Одобрена средства не могу бити уплаћена на жиро рачун физичког лица, нити
се корисник средстава може накнадно мењати.
IV ДОКУМЕНТАЦИЈА
Учесник конкурса је у обавези да достави један примерак попуњене Пријаве на конкурс који се
подноси Комисији на обрасцу „Пријава на Конкурс за финансирање или суфинансирање пројекта у
култури” - Образац бр.1.
За сваки пројекат подноси се посебна пријава.
Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
1) Доказ о подносиоцу пријаве:
а. извод из регистра у којем је подносилац пријаве регистрован,
б. статут,
в. биографија и доказ о партнерству са правним лицем (споразум, уговор), уколико пријаву
подноси појединац;
2) Преглед основних података о подносиоцу пријаве (историјат, опис делатности, досадашњи
пројекти и сл.) сачињен од стране подносиоца пријаве;
3) Детаљан опис пројекта у култури за чије финансирање или суфинансирање се подноси
пријава;
4) Подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, односно реализатора
пројекта (списак учесника пројекта и бар једна професионална биографија);
5) Рецензију два критичара (уколико се пријава подноси ради финансирања или суфинансирања
пројекта у култури – књижевност- за објављивање књига);
6) Стручно мишљење овлашћеног преводиоца (уколико се пријава подноси ради финансирања
или суфинансирања програма односно пројекта у култури – књижевност - за превод књига са језика
народа на језик националних мањина и обрнуто);
7) Мишљење стручњака у култури (уколико се пријава подноси ради финансирања или
суфинансирања програма односно пројекта у култури – дигитално стваралаштво и мултимедији).
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V РОКОВИ И ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Конкурс се објављује у листовимa Суботичке новине, Маgyar szó и Hrvatska Riječ и на
интернет страници Града Суботице: www.subotica.rs у рубрици Конкурси и огласи.
Пријаве се подносе на прописаном образцу Образац бр.1 - Пријава на Конкурс за
финансирање или суфинансирање пројекта у култури, који је саставни део конкурсне документације,
а који се објављује на званичној интернет страници Града Суботице www.subotica.rs у рубрици
Конкурси и огласи.
Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима
јавног конкурса не разматрају се.
Једнократни пројекти који су већ подржани од стране Града Суботице на претходним
конкурсима, неће се разматрати.
Попуњене Пријаве са документацијом слати у штампаном облику, у затвореној коверти,
предајом у Градски услужни центар Града Суботице, Трг слободе 1, или поштом. На коверти
написати назив и адресу подносиоца пријаве и назив пројекта са назнаком „Конкурс за
финансирање или суфинансирање пројеката у култури“ – НЕ ОТВАРАТИ.
Пријаве за Конкурс потребно је обавезно доставити и у електронском облику, на е-mail
адресу: konkurskultura@subotica.rs.
Конкурсни материјал се не враћа.
Конкурс је отворен 30 дана од дана објављивања у листовимa Суботичке новине, Маgyar szó и
Hrvatska Riječ и на интернет страници Града Суботице: www.subotica.rs, односно од 26.1.2018. године
до 25.2.2018. године.
Резултати јавног Конкурса објављују се на интернет страници Града: : www.subotica.rs
најкасније у року од 60 дана од дана завршетка подношења пријава.
Учесници конкурса који су добили средства на основу јавног конкурса, извештај о
реализацији пројекта достављају органу који је доделио средства, а у складу са Законом о култури и
закљученим уговором. Образац Извештај за финансирање или суфинансирање пројеката у култури Образац бр.2, налази се на званичној интернет страници Града: www.subotica.rs.
Кориснику средстава који не достави у року извештај о реализацији пројекта, орган који
додељује средства упућује захтев за повраћај средстава.
Повраћај средстава врши се у року који је предвиђен уговором.
Информација о корисницима средстава који нису доставили извештај о реализацији пројекта,
односно који нису извршили повраћај средстава, објављује се на званичној интернет страници Града:
www.subotica.rs.
Додатне информације могу се добити радним данима од 8,00 до 14,00 часова на телефон
024/626-884, 626-718 у Секретаријату за друштвене делатности Градске управе Града Суботице.

Градоначелник
Богдан Лабан с.р.
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