На основу члана 76. Закона о култури (''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 13/2016 и
30/2016) и члана 3. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор проjеката у
култури коjи се финансираjу и суфинансираjу из буџета града Шапца (,,Службени лист
града Шапца”, бр. 25/2017)
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Објављује
КОНКУРС
ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање проjеката у
култури, као и проjеката уметничких, односно стручних и научних истраживања
у култури за 2018. годину
Конкурс се односи на проjекте из следећих области културних делатности:
1. књижевне манифестациjе и награде;
2. издавачка делатност – монографске и периодичне публикациjе из области уметности
и културе;
3. музичка уметност;
4. ликовне и примењене уметности и мултимедија;
5. сценско стваралаштво и интерпретациjа;
6. кинематографиjа и аудио-визуелно стваралаштво;
7. проjекти у области научноистраживачке и едукативне делатности у култури;
8. изворно народно, аматерско стваралаштво и очување нематериjалног културног
наслеђа;
9. културне делатности националних мањина у Републици Србиjи;
10. културне делатности особа са инвалидитетом;
11. културне делатности деце и младих и за децу и младе.
Мерила и критеријуми за одлучивање на Конкурсу:
Мерила и критеријуми за избор проjеката коjи се финансираjу и суфинансираjу из
буџета града Шапца по областима у култури одређена су у члану 6. и 7. Правилника о
начину, мерилима и критеријумима за избор проjеката у култури коjи се финансираjу и
суфинансираjу из буџета града Шапца (,,Службени лист града Шапца”, бр. 25/2017).
Проjекти коjи се финансираjу и суфинансираjу из буџета града Шапца биће
вредновани у складу са следећим мерилима и критериjумима:
− уметнички квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта;
− доступност културних вредности, уметничког стваралаштва грађанима и могућност
њиховог масовног коришћења;
− допринос за развој и подстицање културног и уметничког стваралаштва од локалног
значаја;

− допринос истраживању, заштити, афирмацији и презентацији културног наслеђа;
− афирмација културе, односно уметности и разноликости културе, односно уметности
Града у земљи и иностранству;
− допринос очувању, стварању, развоју и представљању културе националних мањина;
− допринос стварању културних садржаја намењених деци и младима;
− допринос развоју културног и уметничког стваралаштва особа са посебним
потребама;
− њихова доступност ширем кругу конзумената;
− ширење и унапређивање едукације у области културе;
− квалитет и садржајна иновативност понуђеног пројекта;
− наставак вишегодишњих пројеката који су имали значајне резултате у претходном
периоду;
− отвореност и доступност културних садржаја јавности и грађанима;
− усклађеност пројекта са општим интересом у култури и циљевима и приоритетима
конкурса;
− квалитет и садржајна иновативност пројекта;
− капацитети потребни за реализацију пројекта и то;
− стручни, односно уметнички капацитети;
− неопходни ресурси;
− финансијски план – разрађеност, усклађеност са планом активности пројекта,
економичност и укљученост више извора финансирања;
− степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице.
За пројекте у области књижевног стваралаштва и издаваштва неопходно је испуњење
додатних критеријума:
−
−
−
−

да је прво издање књиге;
да постоји културни и јавни интерес за издавање књиге;
да је књига оригинално и креативно дело;
да уз књигу иде рецензија аутора који има релевантну, значајну библиографију
критичких или ауторских издања из области књижевности или области којом се
књига бави;
− достављање књиге у коначној верзији у 4 примерка, у штампаној или електронској
форми.
Право учешћа на овом конкурсу имаjу: установе, уметничка и друга удружења
регистрована за обављање делатности културе, појединци (уметници, сарадници,
стручњаци у култури), као и други субјекти у култури. Право учешћа на овом конкурсу
немаjу: установе културе чиjи jе оснивач град Шабац, сходно члану 76. Закона о култури
(''Сл.гласник РС'', бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016).

Формулар пријавe на Конкурс са потребном документацијом, доставља се на
следећи начин:
Формулар пријаве на конкурс попуњава се у четири примерка, и са потребном
документацијом;
− Изјава о партнерству (уколико постоје партнери на пројекту);
− Биографије стручног особља ангажованог на пројекту;
− Фотокопију или очитану личну карту (уколико је подносилац предлога пројекта
физичко лице);
− Фотокопију акта о регистрацији подносиоца пријаве и формалних партнера (уколико
је подносилац предлога пројекта правно лице);
− Фотокопију оснивачког акта (статута) подносиоца пријаве и формалних партнера;
− Додатну визуелну и аудио документацију о претходним пројектима (ако постоји),
као и за пројекат са којим се конкурише;
предаје се на писарници Градске управе града Шапца или доставља препорученом поштом
на адресу:
Градска управа града Шапца
Са назнаком: Конкурс стваралаштва / Конкурс у култури
Господар Јевремова бр. 6, 15000 Шабац
Формулар пријаве на конкурс, може се преузети у канцеларији бр. 24, Градске управе
града Шапца, ул. Господар Јевремова бр. 6 или на званичноj Интернет страници града
Шапца, одељак актуелности (http://sabac.rs/aktuelnosti/oglasi-i-konkursi.htm).
Конкурс за све наведене области отворен jе од 18.01.2018. године до 19.02.2018.
године.
Конкурсни материjал се не враћа.
Резултати овог конкурса ће бити обjављени на званичноj Интернет страници града
Шапца и на огласној табли Градске управе града Шапца.
Све додатне информациjе могу се добити у Градској управи града Шапца, у
канцеларији број 24 (контакт особа Дејан Живановић, сарадник за послове културе, на
телефон 015/364-118), сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.
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