
 На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 
13/16 и 30/16-испр.) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике 
Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе  („Службени 
гласник РС“, број: 105/16) и члана 24. Oдлуке о манифестацијама и програмима у 
области културе од значаја за Град („Службени лист Града Ниша“ број 7/12, 44/15 
и 115/16), Градоначелник Града Ниша расписује 

 
КОНКУРС 

за избор пројеката у култури, као и пројеката 
уметничких, односно стручних и научних истраживања 

у култури Града Ниша 
за 2017. годину 

I Предмет Конкурса је суфинансирање пројеката у култури, као и пројеката 
уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша за 
2017. Годину. 

За ову намену предвиђена су средства у буџету Града Ниша за 2017. годину 
у укупном износу од 4.000.000 динара. 

II Право учешћа на Kонкурсу имају установе, уметничка и друга удружења 
регистрована  за обављање делатности културе, осим установа културе чији је 
оснивач Град Ниш, појединци (уметници, сарадници, односно стручњаци у 
култури) као и други субјекти у култури  чије је седиште, односно пребивалиште на 
територији Града Ниша. 

 III Пријаве на Конкурс могу се преузети на званичној веб презентацији Града 
Ниша, на адреси www. ni.rs . 

 IV Уз пријаву на Kонкурс учесници Kонкурса су у обавези да доставе доказ о 
упису у одговарајући регистар. Подносилац пријаве који нема статус правног лица 
у пријави доставља податке о правном лицу, са седиштем на територији Града 
Ниша, преко кога ће се пројекат реализовати  и  доказ о упису у одговарајући 
регистар. 
 
 V Пријаве на Конкурс достављају се у два примерка са пратећом 
документацијом достављају се Секретаријату за културу и информисање, Ниш, 
Улица Вожда Карађорђа 16, Комисији за избор пројеката у култури, искључиво 
на обрасцу пријаве који је саставни део конкурсне документације. Подносилац 
пријаве је у обавези да наведену документацију достави у писаном облику и 
електронском облику на компакт диску (CD-u), у запечаћеној коверти или пакету, 
са јасно назначеним називом пројекта и контакт подацима  подносиоца пројекта.  

 Под потпуном пријавом подразумева се: 
1) уредно попуњен и оверен образац пријаве са детаљним описом 

пројекта и детаљно разрађеним буџетом пројекта; 



2) подаци о стручним, односно уметничким капацитетима подносиоца, 
односно реализатора пројекта; 

3) као и други документи наведени у тексту конкурса. 

VI Пријаве на Конкурс достављају се у року од 15 дана од дана 
објављивања Конкурса у дневном штампаном медију који излази на територији 
Града Ниша.  Конкурсна документација се не враћа. 

VII 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: 

- стручни, односно уметнички капацитети, 
 - 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. 
 
VIII Крајњи рок за завршетак одобрених пројеката је 31.12.2017. године. 

IX  Пројекти се морају реализовати на територији Града Ниша, осим 
пројеката који се односе на међународну сарадњу за које је предвиђено да се 
делом реализују на територији града Ниша. 

X Подносилац пријаве који испуњава услове Конкурса може поднети 
највише два предлога пројекта. Из буџета Града може бити финансиран или 
суфинансиран само један пројекат једног учесника Конкурса.  

XI Средствима буџета Града Ниша биће финансирани или суфинансирани 
пројекти из следећих области културе: 

• књижевност (стваралаштво, преводилаштво); 
• музика (стваралаштво, продукција, интерпретација); 
• ликовне, примењене, визуелне уметности, дизајн и архитектура; 
• позоришна уметност (стваралаштво, продукција и интерпретација); 
• уметничка игра - класичан балет, народна игра, савремена игра 

(стваралаштво, продукција и интерпретација); 
• филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво; 
• манифестације везане за филмску уметност и остало аудио-визуелно 

стваралаштво; 
• дигитално стваралаштво и мултимедији; 
• остала извођења културних програма и културних садржаја (мјузикл, 

циркус, пантомима, улична уметност и сл.); 
• откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, 

вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, 
коришћење и управљање културним наслеђем; 

• библиотечко-информационе делатности; 
• научноистраживачке и едукативне делатности у култури; 



 
XII Поступак Конкурса за избор пројеката у култури, као и пројеката 

уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града Ниша, који 
се финансирају, односно суфинансирају из буџета Града за 2017. годину спроводи 
Комисија за избор пројеката у култури.  

XIII  Комисија предлаже број пројеката и висину износа средстава којима ће 
бити финансирани, односно суфинансирани пројекти у култури Града Ниша,  у 
зависности од испуњености постављених критеријума и  расположивих средстава 
у буџету Града, планираних за ове намене. 

 XIV Неблаговремене и непотпуне пријаве на Конкурс, пријаве једнократних 
пројеката већ подржаних на претходним конкурсима, пријаве упућене факсом или 
електронском поштом, као и пријаве оних учесника на Конкурсу, који су у 
претходној години остварили право на финансирање, односно суфинансирање 
пројеката средствима из буџета Града, а нису поднели извештај о реализацији 
пројекта, Комисија неће разматрати.  

          Неће се разматрати пријаве пројеката којима се реализују активности 
обухваћене програмима установа културе чији је оснивач Град Ниш. 

XV У случају да доношење одлуке везане за предлог пројекта захтева 
додатне преговоре, Комисија ће установити и оквир за преговоре, који има 
облигаторно дејство. 

 XVI Одлуку о избору пројеката у култури доноси Градоначелник града Ниша, 
на предлог Комисије. 

XVII Одлука о избору пројеката у култури биће објављена на званичној веб 
презентацији Града Ниша (www. ni.rs), најкасније 30 дана од дана завршетка 
подношења пријава. 

XVIII На основу Одлуке, изaбрани кандидати потписаће Уговор о 
финансирању или суфинансирању пројеката са Градоначелником Града Ниша. 
Уговором ће бити  ближе одређена права и обавезе уговорних страна. 

 Додатне информације могу се добити у Секретаријату за културу и 
информисање, позивом на број  018/505-635, е---mail:  marko.randjelovic@gu.ni.rs. 

Број: 1666/2017-18 

У Нишу, 25.05.2017. 

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                                 

                                                                               

        Дарко Булатовић 
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