СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Година и број: 2/2019

23. јануар 2019. године
Сремски Карловци

Примерак: 40,00 дин.

На основу члана 4. став 2. Закона о култури („Службени гласник РС“ број
72/2009, 13/2016 и 30/2016), члана 14. став 1. тачка 19. и члана 64. Статута општине
Сремски Карловци („Службени лист општине Сремски Карловци“ број 12/2008,
17/2012 и 25/2018) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројекта у
култури које се финансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број 105/2016 и
112/2017), Општинско веће општине Сремски Карловци на седници одржаној 23.
јануара 2019. године, доноси
ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ
ОД ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређују критеријуми и начин расподеле буџетских
средстава за финансирање и суфинансирање манифестација, пројеката и програма у
култури од интереса за општину Сремски Карловци (у даљем тексту: Пројекат).
Финансирање и суфинансирање Пројеката обавља се у складу са прописима
којима се уређује контрола државне помоћи, у складу са законом.
Члан 2.
Финансирање или суфинансирање Пројеката врши се на основу Јавног конкурса
за расподелу средстава за манифестације, пројекте и програме од интереса за општину
Сремски Карловци у области културе (у даљем тексту: Конкурс).
Висина средстава за намене из става 1. овог члана одређује се Одлуком о
буџету Општине Сремски Карловци.
Члан 3.
Конкурс расписује председник Општине за сваку наредну буџетску годину,
најкасније 30 дана од дана усвајања буџета за наредну годину.
Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине Сремски
Карловци, као и у средствима јавног информисања.
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Рок за подношење пријаве на Конкурс из става 2. овог члана је 30 дана од дана
објављивања конкурса.
Резултати Конкурса се објављују на званичној интернет страници општине
Сремски Карловци, најкасније 60 дана од дана завршетка подношења пријава на
конкурс.
Члан 4.
Право учешћа на Конкурсу имају подносиоци пријава који испуњавају следеће
услове:
1. Да су субјекти у култури у смислу члана 21. Закона о култури и други
субјекти у култури у складу са чланом 73. Закона о култури;
2. Да имају седиште на територији општине Сремски Карловци и реализују
Пројекте на територији општине Сремски Карловци;
3. Да Пројекат којим се конкурише мора бити искључиво из области културе и
уметности;
4. Да се пријава подноси у року који је утврђен Конкурсом;
Члан 5.
Пријава на конкурс подноси се у Општинској управи на обрасцу пријаве који је
саставни део конкурсне документације.
Конкурсна документација мора да садржи назив Пројекта, основне податке о
учеснику на конкурсу, односно реализатору Пројекта, опис и буџет пројекта, реалан и
одржив финансијски план и неопходну документацију:
- уредно попуњен и оверен Формулар пријаве на конкурс;
- оверену и потписану изјаву од стране овлашћеног лица подносиоца
пријаве;
- фотокопију потврде о регистрацији подносиоца пријаве код надлежног
органа;
- фотокопију потврде о пореском индентификационом броју;
- званичан доказ о наменском рачуну за кориснике буџетских средстава.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на Конкурс, као и пријаве оних учесника
на конкурсу, који су у претходној години остварили право на финансирање, односно
суфинансирање програма/пројеката средствима из буџета Општине Сремски Карловци,
а нису поднели извештај о реализацији пројекта, неће бити разматране.

Члан 6.
Општинско веће општине Сремски Карловци може изузетно да додели средства
подносиоцу пријаве, који нема седиште у општини Сремски Карловци, ако је Пројекат
од посебног интереса и значаја за развој културе у Општини Сремски Карловци.
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Члан 7.
-

Критеријуми за доношење предлога раподеле средстава по Конкурсу су:
циљ Пројекта
значај Пројекта
буџет Пројекта
број учесника
континуитет Пројекта/манифестације
остварене награде и признања Пројекта
ауторско дело
утицај Пројекта на квалитет културног живота заједнице
Члан 8.

Председник општине Сремски Карловци образује Комисију са задатком да
прегледа конкурсну документацију, те на основу критеријума из члана 7. овог
Правилника сачини извештај и достави Општинском већу.
Општинско веће доноси одлуку која садржи списак изабраних Пројеката и
износе додељених финансијских средстава.
Председник општине са изабраним подносиоцима пројеката закључује уговоре
о њиховом финансирању односно суфинансирању.
Члан 9.
Председник општине може закључивати уговоре о суфинансирању пројеката у
култури и без Конкурса, ако се ради о изузетно значајном Пројекту који није било
могуће унапред планирати и уколико тај пројекат испуњава најмање три критеријума
утврђена у члану 7. овог Правилника, у складу са чланом 76. став 11. Закона о култури.
Члан 10.
Изабрани подносиоци пројекта су дужни да Одељењу за финансије и буџет
Општинске упреве по завршетку пројекта, а најкасније у року од 20 дана поднесе
извештај (наративни и финансијски) о реализацији Пројекта и достави доказе о
наменском коришћењу средстава.
Уколико корисник средстава у уговореном року не поднесе извештај о
реализацији пројекта, или се на основу достављеног извештаја и увида у пратећу
документацију утврди да пројекат није реализован у складу са одредбама уговора,
корисник средстава обавезан је да врати примљена средства.
Повраћај средстава из става 2. овог члана врши се у року који је предвиђен
уговором.
Члан 11.
Стручно-административне послове за потребе Комисије обављаће Одељење за
друштвене делатности Општинске управе Сремски Карловци.
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Члан 12.
Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о начину,
мерилима и критеријумима за финансирање пројеката у области кулутуре број: 61/2017-I/1 од 25. јануара 2017. године.
Члан 13.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
Службеном листу општине Сремски Карловци.

Република Србија
Аутномна Покрајина Војводина
Општина Сремски Карловци
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 553-13/2019/I-1
Дана: 23. јануара 2019. године
Сремски Карловци

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Миленковић, с.р.
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САДРЖАЈ

1.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА
РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ,
ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД ИНТЕРЕСА ЗА
ОПШТИНУ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У ОБЛАСТИ
КУЛТУРЕ
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