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1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КУЛТУРУ И ИНФОРМАТОРУ 

 
Градскa управa за културу Булевар цара Лазара 3/II 21102 Нови Сад 

Матични број: 08839891 

Порески идентификациони број: 103767962 Телефон: +381 21 451 719, 439 013 

Факс: + 381 21 451 719 

Е- mail: kultura@uprava.novisad.rs 

 

Вршилац дужности начелника Градске управе - Зорица Шијак 

Вршилац дужности заменика начелника Градске управе - Драган Алексић 

Радно време Градске управе за културу утврђено је Решењем о распореду радног времена које 

је донео Градоначелник Града Новог Сада. Овим актом је утврђено радно време у трајању од 

7:30 до 15:30 часова. Распоред дневног одмора у трајању од 30 минута одређује в.д. начелника 

управе. Информатор о раду Градске управе за културу, припремљен је на основу члана 39. 

Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 

120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), а у складу са Упутством за израду и објављивање 

информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС", број 10/). 

За тачност информација и потпуност података у Информатору одговара начелник Градске 

управе за културу. 

У децембру 2005. године објављен је први Информатор о раду органа Града Новог Сада, који је 

између осталог садржао и информације о раду Градске управе за културу. Информатор о раду 

Градске управе за културу, као органа Града Новог Сада, објављен је у јануар у 2010. године. 

Последње измене Информатора о раду Градске управе за културу (у даљем тексту Информатор) 

су унете у септембру 2022. године. 

Информатор се на захтев заинтересованог лица издаје и у штампаном облику, а увид у штампану 

копију информатора се може остварити у просторијама Градске управе за културу, Нови Сад, 

улица Булевар цара Лазара 3, II спрат, канцеларија број 50. 

Електронска верзија Информатора се може се преузети са интернет сајта Градске управе за 

културу: www.kultura.novisad.rs и са званичне интернет странице Града Новог Сада: 

www.novisad.rs. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 
 

Приказ радних места службеника на положају: 

 
 Положај Број радних места 

на положају 

Број службеника на 

положају 

1. начелник – I група 1 1 

2. заменик начелника  

- II група 
1 1 

УКУПНО  2 2 

 
Број и структура запослених у Градској управи за културу у 2022. години: 

 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Broj_i_struktura_zaposlenih_-_maj_0.docx 
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извршилац за 
административне 
послове 
- виши референт 

извршилац за међународне 
пројекте у култури и 
сарадњу са културним 
организацијама 

- млађи саветник 

извршилац за област 
савременог 
стваралаштва у култури 

- млађи саветник 

 

извршилац за пројекте 
у области јавног 
информисања 

- млађи саветник 
 

НАЧЕЛНИК 
 

 

 
 

  

ЗАМЕНИК 
НАЧЕЛНИКА 

 

 

 
РУКОВОДИЛАЦ 

ОДСЕКА ЗА 
ФИНАНСИЈСКЕ 

И ОПШТЕ 
ПОСЛОВЕ 

- самостални 
саветник 

 
РУКОВОДИЛАЦ ГРУПЕ ЗА 
ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ 
КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА И 

МЕЂУНАРОДНЕ 
ПРОЈЕКТЕ У КУЛТУРИ 

- самостални саветник 

 
РУКОВОДИЛАЦ 

ГРУПЕ ЗА 
ПРОЈЕКТЕ У 

ОБЛАСТИ 
КУЛТУРЕ 

- самостални 
саветник 

 
РУКОВОДИЛАЦ 

ГРУПЕ ЗА 
ПРОЈЕКТЕ У 

ОБЛАСТИ 
ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА 

- самостални 
саветник 

 

РУКОВОДИЛАЦ 
ГРУПЕ ЗА 
ПРАВНЕ 

ПОСЛОВЕ 

- самостални 
саветник 

 

 
извршилац за 

финансијаке послове у 
култури и јавном 

информисању 

- саветник 

 
извршилац за 

послове у области 
културе 

- саветник 

 
извршилац за пројекте у 

области културе 

- саветник 

 
извршилац за 

послове у области 
јавног 

информисања 

- саветник 

 

извршилац за 
правне послове у 

култури 

- саветник
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Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места у Градским управама, 

посебним организацијама и службама Града Новог Сада број: број: 021-01/2018-120-II од 26. 

априла 2018. године, 021-02/2019-194-II од 24.04.2019. године, 021-02/2019-394-II од 22.08.2019. 

године, 021-02/2020-406-II од 01.06.2020.године, 021-02/2020-1185-II од 15.10.2020. године, 021-

02/2021-75-II од 11.02.2021. године и 021-02/2021-493-II од 27.09.2021. године, који се односи и на Градску 

управу за културу а који је ступио на снагу 27.09.2021. године у Градској управи за културу су образоване 

следеће уже унутрашње јединице: 

- Одсек за финансијске и опште послове, 

- Група за планирање и праћење културног развоја и међународне пројекте у култури, 

- Група за пројекте у области културе, 

- Група за пројекте у области јавног информисања и 

- Група за правне послове. 

 

У Одсеку за финансијске и опште послове обављају се аналитички, статистички, финансијско- 
евиденциони, административни и стручно-оперативни послови који се односе на: 

- планирање развоја у области културе и области јавног информисања са економског аспекта, 

- праћење закона и подзаконских аката којима се уређује финансијско пословање и буџетско 

финансирање установа и организација у области културе, и њихова примена, 

- праћење закона и подзаконских аката којима се уређује буџетско финансирање у области јавног 

информисања и њихова примена, 

- припрему, израду и доношење годишњег финансијског плана Градске управе, који садржи 

финансијске планове индиректних корисника буџета Града, односно установа културе чији је 

оснивач Град, 

- расподелу и трансфер средстава индиректним корисницима буџета Града из надлежности 

Градске управе, у оквиру одобрених апропријација, у циљу остваривања оснивачких права према 

установама културе чији је оснивач Град, 

- расподелу и пренос средстава за задовољавање потреба у области културе и области јавног 

информисања у оквиру одобрених апропријација и вршење надзора над коришћењем тих 

средстава, 

- расподелу средстава за изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа 

културе чији је оснивач Град, као и средстава за изградњу, одржавање и обнову верских објеката 

на територији Града и вршење надзора над коришћењем тих средстава, 

- припрему и комплетирање документације за извршење финансијских планова Градске управе и 

индиректних корисника буџета Града и контролу извршења планова и буџета Града, 

- састављање, обједињавање (консолидовање) и достављање периодичних и годишњих 

финансијских извештаја, припрему захтева за промену апропријација и квота и захтева за употребу 

средстава текуће и сталне буџетске резерве, 

- учешће у изради нацрта и предлога општих и појединачних аката и потребне документације у 

целости или у делу који се односи на финансијско пословање Градске управе, 

- прописивање система интерних процедура као основе финансијског управљања и контроле, 
- административне и друге оперативно-стручне послове у вези са електронским уносом података 
у интерне евиденције из делокруга Градске управе, као и њихово ажурирање, 

- вођење евиденције о присутности запослених на послу, боловању и годишњем одмору, као и 
евиденције о прековременим радним сатима запослених, и 

- вођење евиденције примљене и експедоване поште и интерне доставне књиге за Градску управу. 

 

Руководилац Одсека за финансијске и опште послове: 

  , самостални саветник 

Телефон: 021 451 719 

Е- mail:_____________________ 
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У Групи за планирање и праћење културног развоја и међународне пројекте у култури 

обављају се студијско-аналитички, статистичко-евиденциони и стручно-оперативни послови који 

се односе на: 

- планирање развоја у области културе, 
- праћење закона и других прописа у области културе и њихову примену, 

- подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града, као и припадника 

свих националних мањина чији представници живе на територији Града, 

- праћење и иницирање сарадње у области културе са јединицама локалне самоуправе других 
земаља, као и праћење и иницирање међународних културних манифестација и пројеката, 

- учешће у изради стратегија и акционих планова развоја културе Града; 

- праћење примене културне политике и стратешких докумената у области културе, на територији 

Града, 

- учешће у изради нацрта и предлога општих и појединачних аката и других прописа из делокруга 

рада Групе, 

- праћење рада Фонда за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке 

Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду, 

- координацију активности и реализацију одлука везаних за подизање споменика на територији 

Града, 

- прописивање система интерних процедура као основе финансијског управљања и контроле, у 

оквиру делокруга рада Групе 

- сарадњу са другим органима и организацијама, и 

- сарадњу са невладиним организацијама у области културе. 

 
Руководилац Групе за планирање и праћење културног развоја и међународне пројекте у 

култури: 

Мирјана Лукић Маринковић, самостални саветник 

Телефон: 021 451 719 

Е-mail: mirjana.lukic@uprava.novisad.rs 
 

У Групи за пројекте у области културе обављају се студијско-аналитички, статистичко- 

евиденциони и стручно-оперативни послови који се односе на: 

- планирање пројектног финансирања у области културе, 

- праћење закона и других прописа у области културе и њихову примену, 

- праћење, предлагање и спровођење мера ради остваривања јавног интереса у области културе на 
територији Града, 

- обезбеђивање услова за очување, унапређење и развој посебности и националног идентитета 

националних мањина на територији Града, у области културе, 

- обезбеђивање услова за остваривање и унапређење права особа са инвалидитетом на територији 
Града, у области културе, 

- расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области савременог и традиционалног 

стваралаштва у култури, праћење реализације пројекaта и контролу извештаја о реализацији 

одобрених пројеката који су финансирани или суфинансирани из буџета Града, 

- расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области књижевности и издаваштва, праћење 

реализације пројекaта и контролу извештаја о реализацији одобрених пројеката који су 

суфинансирани из буџета Града, 

- расписивање и спровођење конкурса за пројекте из области филмске уметности, праћење 

реализације пројекaта и контролу извештаја о реализацији одобрених пројеката који су 

суфинансирани из буџета Града, 

- расписивање и спровођење јавног позива за суфинансирање текућих расхода и издатака 

удружења и других организација који својим програмима доприносе развоју културе и уметности 

у Граду, праћење реализације и контролу трошења одобрених средстава, 

- расписивање и спровођење конкурса за суфинансирање пројеката у области културе и уметности 

mailto:mirjana.lukic@uprava.novisad.rs
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који су подржани кроз међународне фондове, праћење реализације пројеката и контролу извештаја 

о реализацији одобрених пројеката, 

- расписивање и спровођење конкурса за пројекте изградње, одржавања и обнове верских објеката 

на територији Града, праћење реализације пројекaта и контролу извештаја о реализацији 

одобрених пројеката који су суфинансирани из буџета Града, 

- евалуацију конкурса и припрему извештаја о квалитету подржаних пројеката, као и контролу 

наменског и законитог коришћења буџетских средстава, 

- прописивање система интерних процедура као основе финансијског управљања и контроле, у 

оквиру делокруга рада Групе, и 

- сарадњу са другим органима и организацијама. 

 
Руководилац групе за пројекте у области културе: 

________________________, самостални саветник 

Телефон: 021 451 719 

Е-mail:______________________  
 

У Групи за пројекте у области јавног информисања обављају се студијско-аналитички, 

статистичко-евиденциони и стручно-оперативни послови који се односе на: 

- планирање пројектног финансирања у области јавног информисања, 
- праћење закона и других прописа у области јавног информисања и њихову примену, 

- праћење, предлагање и спровођење мера ради остваривања јавног интереса у области јавног 
информисања, на територији Града, 

- обезбеђивање услова за очување, унапређење и развој посебности и националног идентитета 

националних мањина на територији Града, у области јавног информисања, 

- обезбеђивање услова за остваривање и унапређење права особа са инвалидитетом на територији 
Града, у области јавног информисања, 

- расписивање и спровођење конкурса за суфинансирање пројеката којима се доприноси 
остваривању јавног интереса у области јавног информисања, 

- праћење реализације пројеката и контролу извештаја о реализацији одобрених пројеката који су 

суфинансирани из буџета Града, 

- евалуацију конкурса и припрему извештаја о квалитету подржаних пројеката, као и контролу 

наменског и законитог коришћења буџетских средстава, 

- пријаву доделе државне помоћи надлежним органима и службама и припрему годишњег 

извештаја о додељеној државној помоћи, 

- прописивање система интерних процедура као основе финансијског управљања и контроле, у 

оквиру делокруга рада Групе, и 

- сарадњу са другим органима и организацијама. 

 
Руководилац групе за пројекте у области јавног информисања: 

Силвиа Пец, самостални саветник 

Телефон: 021 451 719 

Е-mail: silvia.pec@uprava.novisad.rs 
 

У Групи за правне послове обављају се нормативно-правни, студијско-аналитички и 
стручно-оперативни послови који се односе на: 

- праћење закона и подзаконских аката у области културе и јавног информисања, и других прописа 
које примењује Градска управа, 

- израду нацрта и предлога општих и појединачних аката и других прописа из области културе и 

области јавног информисања које доносе Скупштина Града Новог Сада, Градско веће Града Новог 

Сада и Градоначелник Града Новог Сада, 

- израду нацрта правних аката које доноси Градска управа, 

- обављање стручно-техничких и административних послова за потребе комисије која 

mailto:silvia.pec@uprava.novisad.rs
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спроводи конкурс за попуњавање радних места у Градској управи, 

- поступак по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја, 

- заштиту података о личности, 

- давање стручних мишљења и објашњења из делокруга рада Градске управе, 

- сарадњу са органима, организацијама и службама Града, као и републичким и покрајинским 

органима и службама, 

- пружање стручне помоћи запосленима из других група, односно Одсека, 

- прописивање система интерних процедура као основе финансијског управљања и контроле, у 

оквиру делокруга рада Групе. 

 

Руководилац групе за правне послове: 

Јована Шведић, самостални саветник 

Телефон: 021 451 719 

Е-mail: jovana.svedic@uprava.novisad.rs 
 

 

3. ОПИС ФУНКЦИЈА СТАРЕШИНА 

Градском управом руководи начелник. Начелник има заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

Начелник организује и обезбеђује законито, ефикасно и стручно обављање послова из делокруга 

рада Градске управе; обавља најсложеније послове, организује и усклађује рад; даје упутства и 

смернице за рад; одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених из радних односа; 

стара се о обезбеђивању материјалних и других услова за ефикасан рад; одговоран је за законитост 

рада и врши и друге послове у складу са законом, Статутом Града Новог Сада и одлукама 

Скупштине Града Новог Сада. 

Начелник за свој рад и рад Градске управе, одговара Скупштини Града Новог Сада, 

Градоначелнику Града Новог Сада и Градском већу Града Новог Сада. 

Начелника и заменика начелника Градске управе поставља Градско веће Града Новог Сада, на 

основу јавног огласа, на период од пет година. 

Начелник и заменик начелника Градске управе за културу, поред услова утврђених законом, морају 

да испуњавају следеће услове: Стечено високо образовање из научне области правне науке, 

математичке науке или економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 

240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама 

у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, најмање пет година радног искуства у струци и познавање рада на 

рачунару. 

О правима и обавезама начелника и заменика начелника одлучује Градско веће или радно тело које 

оно образује. 

Начелнику, односно његовом заменику, престаје дужност истеком времена на које је постављен, 

укидањем или реорганизовањем органа и у другим случајевима одређеним законом. Начелнику, 

односно његовом заменику може престати дужност и пре истека времена на које је постављен, 

подношењем оставке или разрешењем. Оставка се може поднети писаним путем и не мора бити 

образложена. Градско веће може разрешити начелника, односно његовог заменика пре истека 

времена на које је постављен, на образложени предлог Градоначелника, најмање две трећине 

чланова Градског већа или најмање једне трећине одборника Скупштине Града Новог Сада. 

 
4. ОПИС ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА 

 

Рад Градске управе за културу је доступан јавности. Oдлуком о градским управама Града Новог 

Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 
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и 58/21) предвиђено је да Градска управа обезбеђује јавност рада: давањем информација средствима 

јавног информисања, обезбеђивањем услова за несметано обавештавање јавности о обављању 

послова из свог делокруга и о свим променама које су у вези са организацијом, делокругом послова, 

распоредом радног времена и другим променама у организацији и њеном раду. 

Информације о раду Градске управе за културу средствима јавног информисања даје начелник или 

лице које он овласти. О ускраћивању информација или других података и чињеница одлучује 

начелник, у складу са законом. 

Када се представкама или предлозима грађана, путем средстава јавног информисања или на други 

одговарајући начин, укаже на пропуст у раду Градске управе за културу, непрофесионални однос 

запослених или на друге недостатке у раду, начелник је дужан да без одлагања испита наводе и по 

потреби предузме потребне мере, након чега ће о предузетим мерама обавестити подносиоца 

представке, а по потреби и Градоначелника. 

Радно време Градске управе, утврђено је Решењем о распореду радног времена, које је донео 

Градоначелник Града Новог Сада. Радно време је сваког радног дана од 07:30 до 15:30 часова. 

Распоред дневног одмора у трајању од 30 минута одређује начелник, тако да се обезбеди да се рад 

не прекида. 

У објекту, на адреси: Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, где је седиште Градске управе за културу 

изграђена је рампа која омогућава несметан приступ лицима са посебним потребама. С обзиром на 
чињеницу да су просторије Градске управе за културу смештене на II спрату (канцеларија број 50 

– пријемна канцеларија) и да у згради нема лифта, у приземљу зграде се налази још једна пријемна 
канцеларија где особе са посебним потребама могу да предају све своје захтеве. 

 

Адреса за пријем поште је: Нови Сад, Трг слободе 1, Писарница Градске управе за опште послове. 

 
У Градској управи за културу је одређено лице за поступање по захтевима за слободан приступ 
информацијама од јавног значаја. 

Лице овлашћено за поступање по захтевима за приступ информацијама од јавног значаја: 

Весна Рилак 

Телефон/Факс: +381 21 451-719 

Е- mail: vesna.rilak@uprava.novisad.rs 
 

У Градској управи за културу је одређено лице за заштиту података о личности. 

Лице за заштиту података о личности: Јована Шведић 

Телефон/Факс: +381 21 451-719 

E-mail: jovana.svedic@uprava.novisad.rs 
 

Градска управа за културу не одржава седнице, па самим тим и не обавештава јавност о времену и 

месту одржавања седница и других активности, односно нема прописан поступак за добијање 

одобрења за присуствовање седницама и другим активностима Градске управе за културу. 

Градска управа за културу не поседује аутентична тумачења, стручна мишљења и правне ставове у 

вези са прописима којима се уређује јавност рада Градске управе, јер надлежни органи Града Новог 

Сада нису ни давали аутентична тумачења, стручна мишљења и правне ставове у вези са њима. 

 
5. СПИСАК НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНИХ ИНФОРМАЦИЈА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 

 

Захтеви за слободан приступ информацијама од јавног значаја, који су достављени Градској управи 

за културу најчешће су подношени у писаном облику, послати путем поште или електронске поште 

на адресу Градске управе. 

Најчешће тражене информације су се односиле на доделу средстава путем конкурса. 

 

Градској управи за културу је током 2019. године достављено 7 (седам) захтева за слободан 

приступ информацијама од јавног значаја. Пет захтева се односило на пројекте из области јавног 

информисања, а два захтева су се односила на област културе. На све захтеве је одговорено у 

mailto:vesna.rilak@uprava.novisad.rs
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законски утврђеном року. 

Градској управи за културу је током 2020. године достављено 6 (шест) захтева за слободан приступ 

информацијама од јавног значаја. Пет захтева се односило на пројекте из области јавног 

информисања, а један захтев се односио на област културе. На све захтеве је одговорено у законски 

утврђеном року. 

Градској управи за културу је током 2021. године достављено укупно 9 (девет) захтева за приступ 

информација од јавног значаја. На свих 9 захтева је одговорено у законом предвиђеном року. Два 

захтева су се односила на јавне набавке мале и велике вредности, пет захтева су се односили на 

сарадњу са удружењнима (увид у документацију: потписани уговори и анекси уговора), један 

захтев се односио на увид у решења о формирању комисија из области културе и један захтев се 

односио на информацију о покретању тужби у управном спору у вези са конкурсима у области 

јавног информисања. 

Градској управи за културу је током 2022. године (јун 2022. год.) достављено укупно 6 (шест) 

захтева за приступ информација од јавног значаја. На све захтева је одговорено у законом 

предвиђеном року. Захтеви се односе на следеће: информацију о стручним комисијама, 

информацију о подизању споменика, на додатне информације везане за рад управе које нису 

доступне на сајту, на увид у документацију о реализацији пројекта и правдање средстава из области 

јавног информисања и на увид у документацију о финансирању пројекта Нови Сад – Европска 

престоница културе. 

 
6. ОПИС НАДЛЕЖНОСТИ, ОБАВЕ3А И ОВЛАШЋЕЊА 

 

Положај и надлежност Градске управе за културу утврђени су Одлуком о градским управама 

Града Новог Сада. Према наведеној одлуци, у Градској управи обављају се послови који се односе 

на: 

- планирање развоја делатности културе и информисања, обезбеђивање средстава за задовољавање 
потреба у овим областима и надзор над коришћењем тих средстава; 

- праћење и обезбеђивање функционисања установа културе чији је оснивач Град; 

- утврђивање културних програма односно делова програма установа културе чији је оснивач Град 

који ће се финансирати средствима буџета Града; 

- обезбеђивање заштите културних добара од значаја за Град и од значаја за националне мањине 
чији припадници живе на територији Града; 

- обезбеђивање средстава за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области 
културе од значаја за Град и за националне мањине чији припадници живе на територији Града; 

- подстицање развоја културног и уметничког стваралаштва на територији Града; 

- изградњу, реконструкцију и одржавање зграда и објеката установа културе чији је оснивач Град; 

- обезбеђивање средстава за суфинансирање изградње, одржавање и обнову верских објеката, као 

и средстава за суфинансирање програма из области културе цркава и верских заједница 

 

У Градској управи обављају се и послови финансијске службе и послови контроле у складу са 

прописима о буџетском систему. 

Градска управа доноси финансијски план и прати реализацију поступака јавних набавки установа 

културе чији је оснивач Град за намене за које су средства обезбеђена у буџету, односно у 

финансијском плану у складу са актима Скупштине Града и Градског већа, сагласно Решењу о 

програму инвестиционих активности, које доноси Градско веће Града Новог Сада. 

 

У Градској управи за културу обављају се и други послови из изворног делокруга Градске управе, 
као и одређени послови које Република, односно Покрајина повере Граду. 
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7. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА 

 

Према Статуту Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), градске 

управе, па самим тим и Градска управа за културу, између осталог припрема нацрте прописа и 

других аката које доноси Скупштина Града Новог Сада, Градско веће и Градоначелник, извршава 

њихове одлуке и друга акта, извршава законе и друге прописе, чије је извршавање поверено Граду 

и обавља стручне послове, које утврде органи Града Новог Сада. 

 

Послови у вези са остваривањем оснивачких права Града према установама из области 

културе 
 

Статутом Града Новог Сада је утврђено да Град, у вршењу своје надлежности, преко својих 

органа, у складу са Уставом и законом, оснива установе и организације у области културе од значаја 

за Град и за припаднике националних мањина. 

Одлуком о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Сл. лист Града Новог Сада", 

број: 16/2022). 

 
www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/zakoni_i_propisi/odluka_o_ustanovama_kulture_16-22.pdf 

 

утврђене су установе културе према којима Град Нови Сад врши оснивачка права, то су следеће 

установе: 

 

1. Музеј Града Новог Сада, са седиштем у Петроварадину, 

2. Градска библиотека у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду, 

3. Историјски архив Града Новог Сада, са седиштем у Новом Саду, 

4. Завод за заштиту споменика културе Града Новог Сада, са седиштем у Новом Саду, 

5. "Новосадско позориште - Ujvideki Szinhaz", са седиштем у Новом Саду, 

6. Позориште младих, Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, 

7. Стеријино позорје, Нови Сад, са седиштем у Новом Саду, 

8. Културни центар Новог Сада, са седиштем у Новом Саду, 

9. Установа за израду таписерија "Атеље 61", са седиштем у Петроварадину, 

10. Установа за културу и образовање Културни центар "Младост", са седиштем у Футогу, 

11. Установа за културу и образовање Културни центар "Кисач", са седиштем у Кисачу, 

12. Културни центар „Руменка“, са седиштем у Руменци, 

13. Новосадски дечији културни центар, са седиштем у Новом Саду и 

14. Мађарском културном центру „Петефи Шандор“, Нови Сад - Petőfi Sándor Magyar 

Művelődési Központ Újvidék, са седиштем у Новом Саду, Јожеф Атиле 16-18. 

 

Наведеном одлуком утврђен је и начин остваривања оснивачких права Града према поменутим 

установама. Градска управа за културу из средстава буџета Града Новог Сада, у целини или већим 

делом, финансира рад и програме наведених установа културе обезбеђујући средства за сталне 

трошкове, културне програме, инвестиционо одржавање, текуће поправке и одржавање, плате 

запосленима, накнаде и друга примања. Захтев за трансфер наведених средства уз приложену 

документацију установе достављају Градској управи за културу која их обрађује. Трансфер 

средстава на рачун установа културе, врши се на основу захтева који припрема Градска управа за 

културу, у складу са законским прописима. Градска управа контролише реализацију програма рада 

и програма инвестиционих активности установа културе чији је оснивач Град Нови Сад и путем 

годишњих извештаја о реализацији ових програма, са исказаним физичким и финансијским 

показатељима о извршеним активностима и утрошку средстава, које су установе обавезне да 

поднесу Градском већу Града Новог Сада, односно Скупштини Града Новог Сада. 

 

Суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури са седиштем на 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/zakoni_i_propisi/odluka_o_ustanovama_kulture_16-22.pdf
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територији Града Новог Сада, којa својим радом доприносе развоју културе и уметности у 

Граду Новом Саду 
 

Скупштина  Града  Новог  Сада је, сагласно члана 77. Закона о култури („Службени гласник 

Републике Србије“, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/2021 и 78/2021), у децембру 2016. године 

донела Одлуку о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и 

издатака удружења у култури која својим радом доприносе развоју културе и уметности у 

Граду Новом Саду („Сл. лист Града Новог Сада, број 81/16“). 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/zakoni_i_propisi/Odluka%20za%20sufinansiranje%20tekucih 

%20rashoda%20i%20izdataka.pdf 

Текући расходи и издаци који се могу суфинансирати у складу са овом Одлуком су закуп простора 

за рад, услуге телекомуникација на нивоу претплате (телефони, интернет), енергетске услуге 

(трошкови за електричну енергију, централно грејање, грејање на природни гас), комуналне услуге 

и трошкови административних услуга. Суфинансирање текућих расхода и издатака врши на основу 

и у износу утврђеном буџетом Града Новог Сада и финансијским планом Градске управе за 

културу, на годишњем нивоу, а Градска управа једном годишње расписује Jавни позив за 

суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури са седиштем на територији 

Града Новог Сада, који својим радом доприносе развоју културе и уметности у Граду Новом Саду, 

који се објављује на сајту Градске управе за културу и у дневном листу „Дневник“. У тексту Јавног 

позива су дефинисани сви параметри (предмет суфинансирања, висина опредељених средстава, 

начин пријављивања на јавни позив, потребна документација за конкурисање, мерила и 

критеријуми за избор корисника јавних средстава и поступак одлучивања). 

 
Током 2019. године суфинансирани су текући расходи и издаци удружења у култури са седиштем 

на територији Града Новог Сада, који се налазе на следећем линку: 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/zakljucak_javni_poziv.pdf 
 

Током 2020. године суфинансирани су текући расходи и издаци удружења у култури са седиштем 

на територији Града Новог Сада, који се налазе на следећем линку: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/zakljucak_javni_poziv_2020_0.pdf 
 

Током 2021. године суфинансирани су текући расходи и издаци удружења у култури са седиштем 

на територији Града Новог Сада, који се налазе на следећем линку: 

http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-poziv-za-sufinansiranje-teku%C4%87ih-rashoda-i-izdataka- 

udru%C5%BEenja-u-kulturi-sa-sedi%C5%A1tem-na 
 

Током 2022. године суфинансирани су текући расходи и издаци удружења у култури са седиштем 

на територији Града Новог Сада, који се налазе на следећем линку: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/ZAKLJUCAK_45_0.pdf 
 

Уплата доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено 

осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу 

делатност у области културе 

 

Сходно Закону о култури и Одлуци о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и 

доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално 

обавља уметничку или другу делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", 

број 3/12 и 46/20), Град Нови Сад уплаћује доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и 

доприносе за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица која самостално обавља 

уметничку или другу делатност у области културе. Овом Одлуком су одређени ближи услови и 

  начин стицања права на уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/zakoni_i_propisi/Odluka%20za%20sufinansiranje%20tekucih%20rashoda%20i%20izdataka.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/zakoni_i_propisi/Odluka%20za%20sufinansiranje%20tekucih%20rashoda%20i%20izdataka.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/zakljucak_javni_poziv.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/zakljucak_javni_poziv_2020_0.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-poziv-za-sufinansiranje-teku%C4%87ih-rashoda-i-izdataka-udru%C5%BEenja-u-kulturi-sa-sedi%C5%A1tem-na
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-poziv-za-sufinansiranje-teku%C4%87ih-rashoda-i-izdataka-udru%C5%BEenja-u-kulturi-sa-sedi%C5%A1tem-na
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/ZAKLJUCAK_45_0.pdf
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 здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку 

  делатност у области културе. 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/zakoni_i_propisi/ODLUKA_O_UPLATI_DOPRINOSA_ZA_P 

ENZIJSKO_I_INVALIDSKO_OSIGURANJE.pdf 
 

У 2021. години је за ту намену Градска управа за културу из буџета Града Новог Сада уплатила 

доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено осигурање за укупно 

124 уметника у укупној суми од 16.405.129,86 динара. 

У 2022. години (I и II квартал) је за ту намену Градска управа за културу из буџета Града Новог 

Сада уплатила доприносе за пензијско и инвалидско осигурање и доприносе за здравствено 

осигурање за укупно 154 уметника у укупној суми од 9.878.957,01 динара. 

Сагласно позитивним законским прописима ове врсте надокнада се исплаћују квартално. 

 
Фонд за унапређење вокалне уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане 

Калиновић-Калин“ у Новом Саду 
 

Градска управа за културу у складу са Одлуком о оснивању Фонда за унапређење вокалне 

уметности младих „Меланије Бугариновић и ћерке Мирјане Калиновић-Калин“ у Новом Саду, 

(„Сл. лист општине Нови Сад“, бр.11/78 и „Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 49-2007) врши стручне, 

административне и финансијско-рачуноводствене послове за потребе Фонда. Сви подаци везани 

за поменути Фонд (основ, циљ оснивања Фонда, средства, управљање Фондом) су садржани у 

Одлуци о оснивању која се налази на сајту Градске управе за културу: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/o_nama/fajlovi/Fond%20Melanije%20Bugarinovic_0.pdf 

Стипендије Фонда у школској 2019/2020. години, добило је шесторо ученика средње Музичке 

школе „Исидор Бајић“ Нови Сад - образовни профил музички извођач – одсек соло певање, четворо 

студента Академије уметности у Новом Саду, Департман музичке уметности - група соло певање, 

као и два студента Академије уметности у Новом Саду, Департман музичке уметности група 

клавир. Комплетна информација о резултатима конкурса Фонда за 2019. годину се налази на линку: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/o_nama/fajlovi/Izveshtaj_o_radu_Fonda_za_2019._godinu.do 

c 

На званичном сајту Градске управе за културу www.kultura.novisad.rs, у одељку Конкурси – Фонд 

Меланија Бугариновић, се редовно објављује текст конкурса и образац пријаве за учешће на 

конкурсу. Конкурс се објављује и на огласним таблама Музичке школе „Исидор Бајић“ у Новом 

Саду и Академије уметности у Новом Саду, као и на званичној интернет презентацији Града Новог 

Сада: www.novisad.rs. 
 

 

8. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА 
 

Градска управа за културу, у вршењу својих овлашћења, у складу са Уставом и законом примењује 

следеће прописе: 

 

 Закон о култури (''Сл. гласник РС'', 72/2009, 13/2016, 30/2016 – испр. 6/20, 47/21 и 78/21), 

 Закон о јавном информисању и медијима (''Сл. гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16– аутентично 

тумачење), 

 Уредба 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", бр. 105/16 и 112/17), 

 Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у  

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/zakoni_i_propisi/ODLUKA_O_UPLATI_DOPRINOSA_ZA_PENZIJSKO_I_INVALIDSKO_OSIGURANJE.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/zakoni_i_propisi/ODLUKA_O_UPLATI_DOPRINOSA_ZA_PENZIJSKO_I_INVALIDSKO_OSIGURANJE.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/o_nama/fajlovi/Fond%20Melanije%20Bugarinovic_0.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/o_nama/fajlovi/Izveshtaj_o_radu_Fonda_za_2019._godinu.doc
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/o_nama/fajlovi/Izveshtaj_o_radu_Fonda_za_2019._godinu.doc
http://www.kultura.novisad.rs/
http://www.novisad.rs/
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области јавногинформисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17), 

 Закон о јавним службама (''Сл. гласник РС'', бр. 42/91, 71/94, 79/05 - др. закон, 81/05- испр. др. 

зак., 83/05 - испр. др. Закона и 83/14-др. закон), 

 Закон о црквама и верским заједницама (''Сл. гласник РС'', број 36/06), 

 Закон о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 

63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 

149/2020, 118/21 и 118/21 – др. закон), 

 Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник РС'', број 120/04, 

54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), 

 Статут Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", број 11/19), 

 Одлука о градским управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 

55/09, 11/10, 39/10, 60/10, 69/13, 70/16, 54/20 и 58/21), 

 Одлука о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.58/20, 

23/21 и 44/21), 

 Одлука о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр.56/21 

и 25/22), 

 Одлука о установама културе чији је оснивач Град Нови Сад ("Службени лист Града Новог 

Сада", бр. 16/22), 

 Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака 

удружења у култури којa својим радом доприносе развоју културе Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 81/16), 

   Одлука о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено 

осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку или другу 

делатност у области културе ("Службени лист Града Новог Сада", број 3/12 и 46/20). 

 Одлуку о подизању и одржавању споменика на територији Града Новог Сада („Службени 

лист Града Новог Сада“, бр. 15/09, 20/10 и 51/11), 

 Одлуку о оснивању Фонда за унапређење вокалне уметности младих "Меланије Бугариновић 

и ћерке Мирјане Калиновић - Калин" у Новом Саду ("Службени лист општине Нови Сад", 

бр. 11/78 и "Службени лист Града Новог Сада", бр. 49/07). 

 

 
9. УСЛУГЕ КОЈЕ ОРГАН ПРУЖА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЛИЦИМА 

 

Градска управа за културу, имајући у виду делокруг рада и надлежност утврђене законима и 

актима органа Града Новог Сада, не пружа услуге заинтересованим физичким и правним лицима. 

 
10. ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА 

 

Градска управа за културу, имајући у виду делокруг рада и надлежност утврђене законима и актима 

органа Града Новог Сада, не пружа услуге заинтересованим физичким и правним лицима, па самим 

тим није прописан ни поступак пружања услуга. 

11. ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА 
 

Градска управа за културу не располаже подацима о пруженим услугама, имајући у виду 

делокруг рада и надлежност утврђене законом и актима органа Града Новог Сада. 

 

12. ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА 
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Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака за 2020. годину: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Finansijski_plan_prihoda_i_primnja_i_rashoda_i 

_izdataka_Gradske_uprave_za_kulturu_za_2020._godinu.pdf 
 

Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака за 2021. годину: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/finansijski_plan_6.pdf 
 

 

Финансијски план прихода и примања и расхода и издатака за 2022. годину: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/FP_X-6-14-1-22.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/FP_X-6-14-2-22.pdf 
 

 

13. ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

У складу са Одлуком о градском управама Града Новог Сада, Служба за заједничке послове Града 

Новог Сада доноси план јавних набавки добара, услуга и радова за потребе функционисања органа 

Града Новог Сада и одговорна је за реализацију јавних набавки у оквиру своје надлежности. 

Поступке јавних набавки спроводи Сектор за јавне набавке. 

У складу са закључцима Градског већа, дата је сагласност директорима установа културе чији је 

оснивач Град Нови Сад да спроводе поступке јавних набавки. С тим у вези, установе културе чији 

је оснивач Град Нови Сад спроводе поступке јавних набавки уз сагласност Градског већа, а у складу 

са Решењима о Програму инвестиционих активности за установе културе чији је оснивач Град 

Нови Сад. 

2019. година - Решења о програму инвестиционих активности 

 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Program_investicionih_aktivnosti_2019.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Resenje_o_izmenama_Resenja_o_Programu_inve 

sticionih_ak.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/resenje_o_izmenama_resenja_inv._aktiv._- 

_oktobar.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/resenje_o_izmenama_resenja_inv._aktiv._- 

_DECEMBAR.pdf 
 

2020. година - Решењу о програму инвестиционих активности 
 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/PROGRAM_INVESTICIONIH_2020.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/resenje_o_izmenama_resenja_programa_inv._akti 

v.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Izmena_investicionih_aktivnosti_- 

_REBALANS.pdf 
 

2021. година - Решењу о програму инвестиционих активности 
 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/resenje_o_programu_investicionih_aktivnosti_za_ 

2021._godinu.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/RESENJE_O_IZMENAMA_PROGRAMA_INV._A 

KTIV._-_REBALANS.pdf 
 

2022. година - Решењу о програму инвестиционих активности 
 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Finansijski_plan_prihoda_i_primnja_i_rashoda_i
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/finansijski_plan_6.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/FP_X-6-14-1-22.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/FP_X-6-14-2-22.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Program_investicionih_aktivnosti_2019.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Resenje_o_izmenama_Resenja_o_Programu_investicionih_ak.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Resenje_o_izmenama_Resenja_o_Programu_investicionih_ak.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/resenje_o_izmenama_resenja_inv._aktiv._-_oktobar.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/resenje_o_izmenama_resenja_inv._aktiv._-_oktobar.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/resenje_o_izmenama_resenja_inv._aktiv._-_DECEMBAR.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/resenje_o_izmenama_resenja_inv._aktiv._-_DECEMBAR.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/PROGRAM_INVESTICIONIH_2020.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/resenje_o_izmenama_resenja_programa_inv._aktiv.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/resenje_o_izmenama_resenja_programa_inv._aktiv.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Izmena_investicionih_aktivnosti_-_REBALANS.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Izmena_investicionih_aktivnosti_-_REBALANS.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/resenje_o_programu_investicionih_aktivnosti_za_2021._godinu.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/resenje_o_programu_investicionih_aktivnosti_za_2021._godinu.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/RESENJE_O_IZMENAMA_PROGRAMA_INV._AKTIV._-_REBALANS.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/RESENJE_O_IZMENAMA_PROGRAMA_INV._AKTIV._-_REBALANS.pdf
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www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/program_investicionih_aktvinosti_2022.pdf 

  
14. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ  ПОМОЋИ 

 

Обезбеђивање средстава из буџета Града Новог Сада за финансирање и суфинансирање пројеката 

у култури, као и пројеката уметничких, односно стручних и научних истраживања у култури Града, 

пројеката који представљају значајна остварења у области књижевног ствaралаштва и издаваштва, 

пројеката за суфинансирање изградње, одржавање и обнове верских објеката, као и изузетно 

значајних пројеката у култури које није било могуће унапред планирати, без расписивања конкурса 

регулисано је Законом о култури и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора 

пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, 

Аутономне Покрајине, односно јединица локалне самоуправе. 

 
ПРОЈЕКТИ У КУЛТУРИ, КАО И ПРОЈЕКТИ УМЕТНИЧКИХ, ОДНОСНО, СТРУЧНИХ И 

НАУЧНИХ ИСТРАЖИВАЊА У КУЛТУРИ ГРАДА НОВОГ САДА 

Изабрани пројекти у култури, који представљају значајна остварења као и пројекти уметничких, 

односно стручних и научних истраживања у култури Града (области савремено стваралаштво и 

нематеријално културно наслеђе), који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада: 

 
2019 година (два конкурса): – САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО 

 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_savremeno_stvaralastvo_2019.pdf 
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_- _kultura_II_0.pdf 

 

2019 година (један конкурс): – НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje-nematerijalno_kulturno_nasledje_2019.pdf 
 

2020. година (два конкурса): - САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО 
 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_savremeno_stvaralastvo_2020.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_savremeno_stvaralastvo_2020.pdf 

2020. година (један конкурс): – НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
 

http://www.kultura.novisad.rs/lat/nematerijalno-kulturno-nasle%C4%91e-javni-konkurs-za- 

finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi--0 
 

2021. година (два конкурса): - САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО 
 

http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u- 

oblasti-savremenog-stvarala%C5%A1t-0 

http://www.kultura.novisad.rs/lat/ii-javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi- 

u-2021-godini 
 

2021. година (један конкурс): - НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 
 

http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u- 

oblasti-nematerijalnog-0 

 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/program_investicionih_aktvinosti_2022.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_kultura_II_0.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje-nematerijalno_kulturno_nasledje_2019.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_savremeno_stvaralastvo_2020.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_savremeno_stvaralastvo_2020.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/lat/nematerijalno-kulturno-nasle%C4%91e-javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi--0
http://www.kultura.novisad.rs/lat/nematerijalno-kulturno-nasle%C4%91e-javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi--0
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-oblasti-savremenog-stvarala%C5%A1t-0
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-oblasti-savremenog-stvarala%C5%A1t-0
http://www.kultura.novisad.rs/lat/ii-javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-2021-godini
http://www.kultura.novisad.rs/lat/ii-javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-2021-godini
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-oblasti-nematerijalnog-0
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-finansiranje-i-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-oblasti-nematerijalnog-0
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2022. година: - САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО 
 

   www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/REShENjE_SAVREMENO_2022.pdf 

 

2022. година: - НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/REShENjE_NEMATERIJALNO_2022_0.pdf 
 

 

ПРОЈЕКТИ У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ 

КЊИЖЕВНОГ СТВАРАЛАШТВА И ИЗДАВАШТВА 

 
Изабрани пројекти у култури, који представљају значајна остварења у области књижевног 

ставаралаштва и издаваштва, који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада: 

 
2019 година: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_izdavastvo_2019_0.pdf 

2020. година: 
 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_knjizevnost_i_izdavastvo_2020.pdf 

 

2021. година: 
 

http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-oblasti- 

knji%C5%BEevnosti-stvarala%C5%A1tvo-i 
 

2022. година: 

 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_izdavastvo_2022_1.pdf 

 

 

ПРОЈЕКТИ У КУЛТУРИ КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ЗНАЧАЈНА ОСТВАРЕЊА У ОБЛАСТИ 

ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ - ПРОИЗВОДЊА ДОМАЋИХ ИГРАНИХ И ДОКУМЕНТАРНИХ 

ФИЛМОВА 

 

Изабрани пројекти у култури, који представљају значајна остварења у области филмске уметности 

- производње домаћих играних и документарних филмова, који се суфинансирају из буџета Града 

Новог Сада: 

 
2019 година: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_filmska_umetnost.pdf 

2020. година: 
 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Scan20200828103348_1.pdf 
 

2021. година: 
 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_film_2021_0.pdf 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/REShENjE_SAVREMENO_2022.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/REShENjE_NEMATERIJALNO_2022_0.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_izdavastvo_2019_0.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_knjizevnost_i_izdavastvo_2020.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-oblasti-knji%C5%BEevnosti-stvarala%C5%A1tvo-i
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-kulturi-u-oblasti-knji%C5%BEevnosti-stvarala%C5%A1tvo-i
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_izdavastvo_2022_1.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_filmska_umetnost.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Scan20200828103348_1.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_film_2021_0.pdf
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2022. година: 

 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje-novi-sad-domaci-i-dokumentarni-filmovi.pdf 

 

 

ПРОЈЕКТИ  ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ  ИЗГРАДЊЕ,  ОДРЖАВАЊА И ОБНОВЕ ВЕРСКИХ 

ОБЈЕКАТА 

 
Изабрани пројекти за суфинансирање изградње, одржавања и обнове верских објеката у Граду 

Новом Саду, који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада: 

 

2019. година: 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Zakljucak_verski_objekti_2019._god.pdf 
 

2020. година: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_verski_objekti_2020.pdf 

 

2021. година (два конкурса): 
 

http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-izgradnje- 

odr%C5%BEavanja-i-obnove-verskih-objekata-na 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_verski_objekti_II_2021.pdf 
 

2022. година: 

 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_verski_objekti_2022_0.pdf 
 

 

ПРОЈЕКТИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ КОЈИ СУ ФИНАНСИЈСКИ 

ПОДРЖАНИ КРОЗ МЕЂУНАРОДНЕ ФОНДОВЕ 

 
2019. година: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_med._fondovi.pdf 
 

2020. година: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_medjunarodni_fondovi_2020.pdf 
 

 

2021. година: 

http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulture-i- 

umetnosti-koji-su-podr%C5%BEani-kroz 
 

2022. година: 
www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_medunarodni_fondovi_2022_1.pdf 

 

 

 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje-novi-sad-domaci-i-dokumentarni-filmovi.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Zakljucak_verski_objekti_2019._god.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_verski_objekti_2020.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-izgradnje-odr%C5%BEavanja-i-obnove-verskih-objekata-na
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-izgradnje-odr%C5%BEavanja-i-obnove-verskih-objekata-na
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_verski_objekti_II_2021.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_verski_objekti_2022_0.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Resenje_-_med._fondovi.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_medjunarodni_fondovi_2020.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulture-i-umetnosti-koji-su-podr%C5%BEani-kroz
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-u-oblasti-kulture-i-umetnosti-koji-su-podr%C5%BEani-kroz
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_medunarodni_fondovi_2022_1.pdf
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ПРОЈЕКТИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА 

 
Избор пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања се спроводи на 

основу Закона о јавном информисању и медијима („Сл. Гласник РС“ бр.83/14,58/15 и 142/16- 

аутентично тумачење) у складу са Правилником о суфинансирању пројеката за остваривање 

јавног интереса у области јавног информисања ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 8/17). 

Овим правилником ближе се уређује суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у 

области јавног информисања и прописују се образац за пријављивање за пројектно суфинансирање 

 и образац за подношење наративног и финансијског извештаја. 

 
Пројекти за остваривање јавног интереса у области јавног информисања који се суфинансирани из 

буџета Града Новог Сада: 

2019. година: (једана конкурс): 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_javno_informisanje_2019.pdf 
 

2020. година: (два конкурса): 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_javno_informisanje_2019.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Reshenje_o_raspodeli_sredstava_- 

INFORMISANjE_II 0.pdf 

2021. година: (два конкурса): 
 

http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-sredstvima-iz- 

bud%C5%BEeta-grada-novog-sada-u-cilju-5 

http://www.kultura.novisad.rs/lat/ii-javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-sredstvima-iz- 

bud%C5%BEeta-grada-novog-sada-u-cilju-1 
 

2022. година: 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Reshenje_javno_Informisanje_2022_0.pdf 
 

 

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПОВЕЋАЊУ 

ПРИСТУПАЧНОСТИ КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА – нова конкурсна линија у 2022. години 

 

Сагласно начелима Стратегије културног развоја Града Новог Сада за период 2016–2026. 

године (“Службени лист Града Новог Сада” брoj 53/16), приоритетни циљеви овог конкурса су: 

стварање приступачних културних садржаја на начин и у просторима који су доступни свима, 

подршка програмима који подстичу и афирмишу социјалну и културну инклузију и учешће свих 

друштвених групација у културном животу и унапређење сарадње установа културе и удружења 

грађана, невладиних организација, образовних установа и најшире јавности у циљу подстицања 

квалитета и приступачности програма за све друштвене групације. 

 

2022. година:  
www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenja_pristupacnost_2022.pdf 

 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_javno_informisanje_2019.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_javno_informisanje_2019.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenje_-_javno_informisanje_2019.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Reshenje_o_raspodeli_sredstava_-
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-sredstvima-iz-bud%C5%BEeta-grada-novog-sada-u-cilju-5
http://www.kultura.novisad.rs/lat/javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-sredstvima-iz-bud%C5%BEeta-grada-novog-sada-u-cilju-5
http://www.kultura.novisad.rs/lat/ii-javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-sredstvima-iz-bud%C5%BEeta-grada-novog-sada-u-cilju-1
http://www.kultura.novisad.rs/lat/ii-javni-konkurs-za-sufinansiranje-projekata-sredstvima-iz-bud%C5%BEeta-grada-novog-sada-u-cilju-1
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/Reshenje_javno_Informisanje_2022_0.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/konkursi/resenja_pristupacnost_2022.pdf
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СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗУЗЕТНО ЗНАЧАЈНИХ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈЕ НИЈЕ БИЛО 

МОГУЋЕ УНАПРЕД ПЛАНИРАТИ 

 

Министарство, орган аутономне покрајине и орган јединице локалне самоуправе могу средствима 

из буџета да суфинансирју пројекте у култури и без јавног конкурса, ако се ради о изузетно 

значајним пројектима које није било могуће унапред планирати. 

Средства из буџета Града за суфинансирање наведених пројеката, преносе се на основу уговора 

који закључује Градоначелник са носиоцем пројекта, или начелник Градске управе, по овлашћењу 

Градоначелника. 

Уговором се, сагласно Закону о култури, ближе уређују начин и рокови за реализацију пројекта, 

пренос средстава из буџета Града, као и друга права и обавезе уговорних страна. Носилац пројекта 

који је остварио право на суфинансирање пројекта дужан је да Градској управи, у року од 15 дана 

по завршетку пројекта поднесе извештај о реализацији пројекта и достави доказе о наменском 

коришћењу средстава. Такође, средства из буџета Града, остварена по основу донација и трансфера 

од других нивоа власти, физичких, односно правних лица, намењених за пројекте у култури, 

преносе се на основу уговора који закључује начелник Градске управе, по овлашћењу 

Градоначелника, са носиоцем пројекта. 

 

2019. година - Значајни пројеката у култури које није било могуће унапред планирати, 

суфинансирани из буџета Града Новог Сада – област савремено стваралаштво 

 

Назив Пројекат Износ 

Удружење грађана “Art on 

Wheels",Нови Сад 

КОНЦЕРТИ ЏЕЗ КВИНТЕТА 

НОВИ САД-УЛМ 
360.000,00 

Центар тамбурашке културе-Нови 

Сад,Нови Сад 

Светосавска прослава у Темишвару 

и Десци 
90.000,00 

Фондација „Европа“, Нови Сад 
Спајање традиционалног и 

савременог стваралаштва 
1.600.000,00 

ХРВАТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, 

Нови Сад 

КАТОЛИЧКЕ ЦРКВЕ У НОВОМ 

САДУ И ПЕТРОВАРАДИНУ 2. 

ДЕО 

 
150.000,00 

Друштво „РАСПУСТИЛИШТЕ“, 

Нови Сад 

MAНИФЕСТАЦИЈА 35. ЗИМСКО 
РАСПУСТИЛИШТЕ 

281.000,00 

Удружење грађана „НОВИ 
САД“,Нови Сад 

Дечији осмех кроз уметност 500.000,00 

УДРУЖЕЊЕ СИВЧАНА У НОВОМ 

САДУ,НОВИ САД 

СУСРЕТИ СИВЧАНА У НОВОМ 

САДУ 

 

50.000,00 

Удружење грађана "NOT HOPE 

WISH",Нови Сад 

 

РАНА РАНИ, РУВО ГОСПОДАРИ 
 

750.000,00 

Удружење грађана "Вера љубав 

нада"Нови Сад 

Путовање хора ИСОН на 

Међународни фестивал и 

такмичење -ЗВУЦИ МОСКВЕ 

 
1.200.000,00 

Удружење "БЕСАР",Нови Сад Дан отвореног срца 2019. 200.000,00 
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УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЦЕНТАР 
ЗА ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И 
УНАПРЕЂЕЊЕ 
МУЛТИКУЛТУРНОГ ДРУШТВА И 
ЖЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА 
ИНТЕГРА 21,Нови Сад 

 

 
"УРБАН ЛОВЕ 2019" 

 

 
2.475.000,00 

"ФОНДАЦИЈА ЕXIT", Нови Сад "Kапела мира-Први светски мир" 5.000.000,00 

Њу Ентертејмент Ко се боји Исадоре Дункан 40.000,00 

Iza ugla-centar za medjunarodnu 

saradnju kulturu i obrazovanje 

 
OF-Omladinski festival 

 
200.000,00 

ДРУШТВО ЗА ПОПУЛАЦИОНУ 

ПОЛИТИКУ "БРЕГ", Нови Сад 

УМЕТНОСТ И КУЛТУРА 

ЖИВЉЕЊА 

 

700.000,00 

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ВИЗУЕЛНЕ 

КУЛТУРЕ, Нови Сад 

„Позоришна представа „Пут око 

света" 

 

5.700.000,00 

MUZEJ SAVREMENE UMETNOSTI 

VOJVODINE, Нови Сад 

САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО 

У ФОКУСУ 
500.000,00 

BOJANA STARČEVIĆ 

PREDUZETNIK AGENCIJA ZA 

PROIZVODNJU 

KINEMATOGRAFSKIH DELA 

AUDIO-VIZUELNIH PROIZVODA I 

TV PROGRAMA BOJANAART NOVI 
SAD, Нови Сад 

 

 

Dani američke kulture u Novom Sadu 

 

 

3.970.000,00 

Српско народно позориште, Нови 

Сад 
Ohridska legenda 277.800,00 

ВОЈВОЂАНСКИ СИМФОНИЈСКИ 

ОРКЕСТАР, Нови Сад 
Simfonijska bajka "Peća i vuk" 500.000,00 

Удружење "Истраживачки центар", 

Нови Сад 
Новосадска прошлост 300.000,00 

Centar za istraživanje Dunavskog 

regiona 

Пролећна школа културе Нови Сад 

2019 
300.000,00 

Завод за културу војвођанских 

Русина, Нови Сад 
Русини у циклусу животних обичаја 100.000,00 

 
Удружење "Театрило", Нови Сад 

Учешће на 20. међународном 
фестивалу у Источном Сарајеву 
"Лутфест" са представом "Златокоса 
у свету чуда" 

 
50.000,00 

Фондација "Александар Тишма", 

Нови Сад 

Конкурс за награду "Александар 

Тишма" 

 

300.000,00 

STUDIO BEČKEREK DOO NOVI 

SAD 

"Одликовања православних и 

дохалкидонских цркава" 
380.000,00 
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Удружење СЦЕНАТОРИА, Нови Сад 

Научно-истраживачки пројекат у 

култури: "Утицај титуле Европска 

престоница културе на планирање 

културног развоја Новог Сада" 

 

120.000,00 

 

вокални студио ОРФЕЛИН 
Концерт Филхармоније младих за 

Почетак школске године 

 

200.000,00 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "НАТУРА 
ВИНЦИТ" 

"Културно лето у Руменки- 
Петровдан 2019." 

1.290.000,00 

SERGEJ BOJOVIC PR AGENCIJA ZA 
KOMUNIKACIJE I ODNOSE SA 
JAVNOSCU TELPERION 
COMMUNICATIONS NOVI SAD 

“35 ГОДИНА ХАЗАРСКОГ 

РЕЧНИКА-ПАВИЋЕВА 

ИСТОРИЈА СВЕТА“ 

 
500.000,00 

Фондација "Симонида", Нови Сад 
"Само писмен човек је културан 

човек" 
100.000,00 

УНИЈА МЛАДИХ СРБИЈЕ, Нови 

Сад 
Покажи шта умеш! 500.000,00 

ФОНД "МОНДО Д' АРТЕ -СВЕТ 

УМЕТНОСТИ", Петроварадин 

"ВИДЕО ПЕРСПЕКТИВЕ 
ЕВРОПСКИХ МОСТОВА 
КУЛТУРЕ" 

 

150.000,00 

Удружење грађана "Иницијатива 
младих Војводине", Нови Сад 

Тунели љубави - ,,Love&Culture 

edition" 
500.000,00 

Удружење Фото асоцијација 

Војводине, Нови Сад 

Седма годишња изложба 

фоторепортера "Објективно" 
150.000,00 

Удружење Центар тамбурашке 

културе - Нови Сад 

Вече тамбурице (Дизелдорф и 

Минхен) 
150.000,00 

Удружење ''Ледена шума'' ModerNS 2.000.000,00 

Удружење "Чувари историјског и 

културног наслеђа - Магистра" 

"Залог за незаборав- Упознајте 
највеће добротворе међу 
Пречанским Србима" 

 

350.000,00 

Удружење " Велико Коло" "ВЕЛИКО КОЛО И ПРИЈАТЕЉИ" 830.000,00 

Удружење ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР НОВИ САД 

"Дечији новогодишњи и божићни 

програм" 
300.000,00 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА 
ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И 
КУЛТУРЕ "КОРЈЕНИ" 

 

"НОВОСАДСКА РАЦИЈА 1942." 
 

450.000,00 

Удружење грађана "Талија Гимин" 
"Кад Микини стихови пробуде 

машту" 
200.000,00 

Удружење "НОВОСАДСКИ КУТАК" "НОВОГОДИШЊА ЧАРОЛИЈА" 500.000,00 

удружење БАЛКАНОПОЛИС Центар 

за Модерну Традицију, Нови Сад 

„НОВОГОДИШЊА ШКОЛА 

ГАЈДИ" 
500.000,00 

 

 



23 

Информатор о раду Градске управе за културу Града Новог Сада – април 2022. године 

 

 

2019. година - Значајни пројеката у култури које није било могуће унапред планирати, 

суфинансирани из буџета Града Новог Сада – област нематеријално наслеђе 
 

 
Назив Пројекат Износ 

Удружење грађана македонске 

националне мањине „Кирил и 
Методиј“ Нови Сад 

 

Dani makedonske kulture u Novom 

Sadu 

 
 

150.000,00 

Удружење грађана „ОЖИВИМО 

БУДИСАВУ“ 
Kulturni program-Budisava 2019 150.000,00 

Аматерско културно-уметничко 

друштво „МИЛИЦА 

СТОЈАДИНОВИЋ -СРПКИЊА“, 
Буковац 

 
 

SVECANA AKADEMIJA -40 

GODINA DRUŠTVA 

 

 

200.000,00 

Аматерско културно-уметничко 

друштво „МИЛИЦА 

СТОЈАДИНОВИЋ -СРПКИЊА“, 
Буковац 

 

"ПРЕДСТАВЉАЊЕ СРПСКЕ 

КУЛТУРЕ У СЛОВЕНИЈИ" 

 

 

170.000,00 

 

УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА 

ГРАДА НОВОГ САДА 

Очување нематеријалног 

културног наслеђа - презентација 

истог садашњим и будућим 

генерацијама 

 

 

192.800,00 

КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКО 

ДРУШТВО "СЛОБОДА" 

РУМЕНКА 

"МЕЂУНАРОДНИ ДЕЧИЈИ 

ФОЛКЛОРНИ ФЕСТИВАЛ 

РАШИРИМО РУКЕ 2019" 

 

137.000,00 

 

2019. година - Значајни пројеката у култури које није било могуће унапред планирати, 

суфинансирани из буџета Града Новог Сада – област књижевно стваралаштво и 

издаваштво 

 

Назив Пројекат Износ 

 

Удружење „УГОНС 1946“ 
Izdavavanje specijalizovanog 

casopisa NS ugostitelj 

 

500.000,00 

VESNA PANTIĆ PR IZDAVANJE 

ČASOPISA IZVOĐAČKA I DRUGE 

UMETNIČKE DELATNOSTI 

KREATIVNA RADIONICA NOVI SAD 

 

Maštalica -Čuvari lepih reči 

 

 

 
150.000,00 

 
 

AKADEMSKA KNJIGA DOO NOVI 

SAD 

Модерна Србија у 

социјалистичкој Југославији 

1968-1972. (радна верзија наслова) 

 

 

150.000,00 

 

STUDIO BEČKEREK DOO NOVI SAD 

Фотомонографија "Михајло 

Пупин" 

 

370.000,00 

 

Удружење Матица Српска у 

Дубровнику 

Штетне језичке последице 

Новосадског договора из 1954. 
године 

 

70.000,00 

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА 

АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ 

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ 
САДУ 

 

Часопис "ПРАВО- теорија и 

пракса" 

 
50.000,00 



24 

Информатор о раду Градске управе за културу Града Новог Сада – април 2022. године 

 

 

НАТАША ИВАНОВ ПР ОСТАЛА 

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ ПРИНТ 

СТУДИО-ИН НОВИ САД, Нови Сад 

 
"Речна флотила 2008-2018" 

 
360.000,00 

Јавна медијска установа Радио- 

телевизија Србије, Београд 

"Српске певане песме Војводине 

старе" 
200.000,00 

Фондација "ГРУПА СЕВЕР" 
"Огледала ока недремана" Иван 

Негришорац 
150.000,00 

 

Удружење EUprogress 
"Садржај новосадског Српског 

листа 1918-1919" 

 

300.000,00 

Природно математички факултет, 

Универзитет у Новом Саду 

Алгоритам за управљање 

догађајима 

 

250.000,00 

 

 

2020. година - Значајни пројеката у култури које није било могуће унапред планирати, 

суфинансирани из буџета Града Новог Сада – област савремено стваралаштво 
 

 

Р/б Носилац пројекта Назив пројекта Износ 

 

1 

DEJAN LUTKIĆ PR AGENCIJA ZA 

PROIZVODNJU KINEMATOGRAFSKIH 

DELA ATOS FILM BEOGRAD (ZEMUN), 
Београд-Земун 

 

"Svindleri" 

 
5.000.000,00 

2 
"ЦЕНТАР ЗА МЕТОДИКУ - НОВИ 

САД", Нови Сад 

"Стваралаштво младих 

уметника" 
1.330.000,00 

 

3 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА УМЕТНИЧКА 

АСОЦИЈАЦИЈА "INBOX", 
Петроварадин 

 

"Будимо Градић 2020." 2.000.000,00 

4 
"Креативни омладински форум", Нови 
Сад 

"Czinka Panna" 2.000.000,00 

 

 
5 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЦЕНТАР ЗА 

ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ МУЛТИКУЛТУРНОГ 

ДРУШТВА И ЖЕНСКОГ 

СТВАРАЛАШТВА ИНТЕГРА 21, Нови 
Сад 

 

 
"УРБАН ЛОВЕ 2020." 

 

 
1.700.000,00 

 

6 
Културно-уметничко друштво "Светозар 

Марковић", Нови Сад 

"УЧЕШЋЕ ХОРА НА 

ФЕСТИВАЛУ У НИЖЊЕМ 

НОВГОРОДУ" 

 

300.000,00 

 
7 

 

ФОНДАЦИЈА ЛАЗА КОСТИЋ, Нови 

Сад 

"Дан Фондације - у сусрет 

Европској престоници културе 

и 30 година Фондације у 
Лондону" 

 
36.000,00 

8 
Удружење грађана "НОВИ САД", Нови 

Сад 

"Биоскоп на отвореном за 

лепши град" 
500.000,00 

 
9 

 

"НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА МОДУ 

СРБИЈЕ", Нови Сад 

"ПОСЕБНО ИЗДАЊЕ 

СРПСКЕ НЕДЕЉЕ МОДЕ 

ЕДУКАТИВНО - 
ИЗЛОЖБЕНО ИЗДАЊЕ" 

 
1.000.000,00 

10 
"ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ВИЗУЕЛНЕ 
КУЛТУРЕ", Нови Сад 

"Pozorisna predstava "VILICA 
EBENA BYERSA" 3.000.000,00 
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11 
"ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ВИЗУЕЛНЕ 

КУЛТУРЕ", Нови Сад 

"Pozorišna predstava "Smrt 

gospodina Goluže" 
3.000.000,00 

 

12 
Невладина организација "Бел Арт 

Цонтацт", Нови Сад 

"Quo Vadis Homini? 

међународна изложба 

савремене уметности" 
1.200.000,00 

13 "Подбари с Љубављу", Нови Сад 
"НОВИ САД - ПОДБАРА - 

Центар свиларства у 18. веку" 
120.000,00 

14 
Удружење креативно-едукативни центар 

- Музички атеље, Нови Сад 
"Интернационални сусрети 

виолиниста" 
200.000,00 

15 
PRIVATNA GIMNAZIJA "E - 
GIMNAZIJA" NOVI SAD, Нови Сад 

"Традиционални обичаји 
народа Новог Сада" 300.000,00 

 

16 
 

"СЦЕНАРИО", Нови Сад 

"Изложба 

"Мултикултурализам у 
сликама" 

160.000,00 

 

17 
 

"ХОРЗ", Буковац 

 

"Снимање албума дуета 

Предрага Окиљевића и Дуње 
Црњански" 

50.000,00 

18 
Удружење "Живот као инспирација", 
Нови Сад 

"На лепом плавом Дунаву" 150.000,00 

19 Удружење грађана "ЛИМБО", Нови Сад "ШАРЕНИ ТРГ" 1.900.000,00 

 

20 
MYEXIT ADVENTURE DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 
NOVI SAD, Нови Сад 

 

"Life Stream" 700.000,00 

 

21 
УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА 

НОВОГ САДА, Нови Сад 

"Упознавање корисника 
пензија са културно- 

историјским знаменитостима" 
150.000,00 

 
22 

 

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИ БРОД, Нови 

Сад 

"Новосадски књижевни 
фестивал "Разговори о љубави 

према књигама" на броду 
"Цепелин" у Новом Саду" 

 
250.000,00 

23 ФОНДАЦИЈА EXIT, Нови Сад 
"20 година EXIT бренда - 

обележавање јубилеја" 
5.500.000,00 

24 
"Центар за истраживање Дунавског 

региона", Нови Сад 
"Национално благо" 279.000,00 

25 
"ВОЈВОЂАНСКИ СИМФОНИЈСКИ 

ОРКЕСТАР", Нови Сад 
"Новогодишњи Гала концерт" 400.000,00 

26 Удружење ''Ледена шума'', Нови Сад "IZ SVIH UGLOVA" 3.000.000,00 

27 "МРЕЖА 021", Нови Сад 
"Сентиментални водич кроз 

Нови Сад" 
1.100.000,00 

28 
СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, 

Нови Сад 

"ОПЕРСКЕ НОВОГОДИШЊЕ 

ПРИЧЕ" 
400.000,00 

29 
ФОНДАЦИЈА ЛАЗА КОСТИЋ, Нови 
Сад 

"Песме из Ж дура" 150.000,00 

30 
Удружење "Новосадски Биг Бенд", Нови 

Сад 

"Снимање песме "БУМ У 

НОВОМ САДУ" 
200.000,00 

 

31 
МАЂАРСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 
"PETŐFI SÁNDOR" НОВИ САД, Нови 
Сад 

"Манифестације на крају 2020. 

године" 
1.200.000,00 
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2020. година - Значајни пројеката у култури које није било могуће унапред планирати, 

суфинансирани из буџета Града Новог Сада – област нематеријално наслеђе 
 

 

Р/б Носилац пројекта Назив пројекта Износ 

 

1 

МАЂАРСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

"PETŐFI SÁNDOR" НОВИ САД, Нови 
Сад 

"Mанифестације од јануара до 

марта" 

 

2.000.000,00 

 

 

2020. година - Значајни пројеката у култури, које није било могуће унапред планирати, 

суфинансирани из буџета Града Новог Сада – област књижевног 

стваралаштва и издаваштва 

 

Р/б Носилац пројекта Назив пројекта Износ 

 

1 

 

Удружење "Банатски културни 

центар", Ново Милошево 

"Књига - Српски 

добровољци из Баната, 

Бачке и Барање (1914-1918) 
др Милана Мицића" 

 
130.000,00 

 

  
2 

DRUŠTVO ZA IZDAVAČKU 

DELATNOST BISTRICA DOO, 

PETROVARADIN, Петроварадин 

"Роман "Јозефина и 

Јованка" 

 

120.000,00 

 
3 

Друштво за румунски језик 

Војводине - Република Србија, 

Вршац 

"ВИШЕЈЕЗИЧКИ 

ЧАСОПИС "LOGOS" 

("РЕЧ")" 

 

250.000,00 

 
4 

Удружење "УГОНС 1946", Нови 

Сад 

"Издавање 
специјализованог часописа 

НСугоститељ" 

 

500.000,00 

5 
Фондација "ГРУПА СЕВЕР", Нови 
Сад 

"Његошевски покрет 
отпора, Иван Негришорац" 

160.000,00 

 
6 

SZTUR IZDAVAČKA KUĆA 
PROMETEJ ZORAN KOLUNDŽIJA 
PR NOVI SAD, Нови Сад 

"ОНО МАЛО СОЛИ" 

аутора Селимира 

Радуловића" 

 
300.000,00 

7 
STUDIO BEČKEREK DOO NOVI 

SAD, Нови Сад 
"Корак по корак Нови Сад" 300.000,00 

 

 

2021. година - Значајни пројеката у култури које није било могуће унапред планирати, 

суфинансирани из буџета Града Новог Сада – област савремено стваралаштво 
 

Носилац пројекта Назив пројекта Износ 

 

Удружење ''НС Адице'', Нови Сад "Поглед кроз двоглед - Мој Нови Сад" 150.000,00 

БАЛКАНОПОЛИС Центар за 
Модерну Традицију, Нови Сад 

"КИНЕСКИ ФЕСТИВАЛ СВЕТЛА" 5.000.000,00 

Фондација "Европа", Нови Сад 
„Стварање и интерпретативна 

уметност“ 
2.000.000,00 

"Креативни омладински форум", 
Нови Сад 

„Poligon“ 2.000.000,00 
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МАЂАРСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР 

"PETŐFI SÁNDOR" НОВИ САД, 

Нови Сад 

„Зимски камп за децу „Kincses podium 
2021“ 

 
2.430.000,00 

Асоцијација гитариста Војводине, 

Нови Сад 

"Солистички концерт Лане Зорјан у 

Задужбини Илије Коларца у Београду" 
100.000,00 

DEJAN LUTKIĆ PR AGENCIJA ZA 

PROIZVODNJU 

KINEMATOGRAFSKIH DELA ATOS 

FILM BEOGRAD (ZEMUN), Београд- 
Земун 

 
Играна ТВ серија ШВИНДЛЕРИ 

2 

 
 

7.000.000,00 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 
УМЕТНИЧКА АСОЦИЈАЦИЈА 
"INBOX", Петроварадин 

 

"Будимо Градић 2021." 
 

1.000.000,00 

"ТЕАТАР ИЗА", Нови Сад "ХАЈДЕ ДА ПАДНЕМО ИЗ НАСИЉА" 500.000,00 

ДРУШТВО ЗА ПОПУЛАЦИОНУ 

ПОЛИТИКУ "БРЕГ", Нови Сад 

"УМЕТНОСТ У ВРЕМЕНУ КРОЗ 

КУЛТУРУ ЖИВЉЕЊА" 
400.000,00 

„Савет за игру Србије”, Београд- 

Стари Град 

"Гостовање трупе МАЛПАСО из Хаване 
у Српском народном позоришту у Новом 

Саду" 

 

1.400.000,00 

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, 

Нови Сад 

"Оперски студио Српског народног 
позоришта" 

1.000.000,00 

ФОНДАЦИЈА EXIT, Нови Сад 
"Прослава јубилеја - 20 година EXIT 

фестивала" 
3.000.000,00 

"ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ВИЗУЕЛНЕ 

КУЛТУРЕ", Нови Сад 
"Pozorišna predstava "Porodične priče" 2.000.000,00 

Удружење "Велико Коло", Ветерник "СА ОСМЕХОМ У КОЛУ" 1.800.000,00 

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИ БРОД, 

Нови Сад 

"Новосадски књижевни фестивал на 

броду Цепелин 2021" 
250.000,00 

ФОНД "МОНДО Д' АРТЕ - СВЕТ 

УМЕТНОСТИ", Нови Сад 

"ВИДЕО ПЕРСПЕКТИВЕ ЕВРОПСКИХ 

МОСТОВА КУЛТУРЕ" 
250.000,00 

"ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ВИЗУЕЛНЕ 

КУЛТУРЕ", Нови Сад 
"Pozorišna predstava "Kod večite slavine" 5.000.000,00 

Аматерско културно-уметничко 

друштво "МИЛИЦА 

СТОЈАДИНОВИЋ- 
СРПКИЊА",Буковац, Буковац 

 

"НОВОСАДСКИ ДАНИ У 
СЛОВЕНИЈИ" 

 
215.000,00 

"СВЕТСКА ТАМБУРАШКА 

АСОЦИЈАЦИЈА", Нови Сад 

"Нови Сад - европска престоница 

културе у Словенији" 
429.000,00 

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, 

Нови Сад 
"Позоришна представа "Мидлсекс" 1.200.000,00 

ДРУШТВО ЗА ПОПУЛАЦИОНУ 
ПОЛИТИКУ "БРЕГ", Нови Сад 

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА И УМЕТНОСТ 
ПОБЕДЕ 

800.000,00 

Удружење грађана "Лаза Костић 

Ковиљ", Ковиљ 
"Ми музиком учимо "2021." 300.000,00 

 

ДРУШТВО 

КЊИЖЕВНИКА 

ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 

"Учествовање на шеснаестом 

међународном новосадском књижевном 

фестивалу" 

 

200.000,00 

Удружење "Живот као 

инспирација", Нови Сад 
"Лана Зорјан на "Ščelkunčik-у" 250.000,00 
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ДРУШТВО МЛАДИХ МУЗИЧАРА 

"ИНСТРУМЕНТАЛ", Нови Сад 
"МУЗИЧКИ ВРЕМЕПЛОВ" 300.000,00 

УДРУЖЕЊЕ "ИНСЦЕНАЦИЈА", 

Нови Сад 

"Марији Трандафил у част - Ars e 

femmina" 
150.000,00 

Удружење грађана ЕУФОНИЈА, 
Нови Сад 

"Сто година Астора Пјацоле - концерт 
Новосадског танго квинтета" 

200.000,00 

COOL & CARE DOO FUTOG, Футог "Идентитет" 200.000,00 

Удружење ''Ледена шума'', Нови Сад "ModerNS" 1.500.000,00 

КРЕАТИВНО ЕДУКАТИВНА 

УНИЈА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 
"Зимске чаролије - Каћ, 2022." 300.000,00 

"МУЗИЧКО КРЕАТИВНИ СТУДИО 

ЛА ЛА", Нови Сад 
"Дечја песма, Еуросонг Париз 2021" 200.000,00 

РУМУНСКИ ЦЕНТАР ЗА 

ДЕМОКРАТСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ И 

ЉУДСКА ПРАВА НОВИ САД, 

Нови 
Сад 

 
"ТРАДИЦИОНАЛНО ЗА БОЖИЋ" 

 
100.000,00 

СРПСКО НАРОДНО ПОЗОРИШТЕ, 

Нови Сад 

"Позоришна представа КОД ВЕЧИТЕ 

СЛАВИНЕ - Момчила Настасијевића" 
400.000,00 

 

2021. година - Значајни пројеката у култури које није било могуће унапред планирати, 

суфинансирани из буџета Града Новог Сада – област нематеријално наслеђе 
 

 

Носилац пројекта Назив пројекта Износ 

 

 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЧУВАРИ 

ТРАДИЦИЈЕ И НАРОДНОГ БЛАГА", 

Степановићево 

„Обележавање 100 година од 

оснивања колунистичких 

насеља Степановићево, 

Ветерник, Танкосићева у 

Кисачу и Пасуљишта у 

Футогу 1921-2021. године“ 

 

 
1.700.000,00 

 

 

2021. година - Значајни пројеката у култури, које није било могуће унапред планирати, 

суфинансирани из буџета Града Новог Сада – област књижевног 

стваралаштва и издаваштва 

 

Носилац пројекта Назив пројекта Износ 

Удружење "Банатски културни центар", 

Ново Милошево 

"Књига Колонистичка 

насеља (1920-1941) др 

Милана Мицића" 

 
250.000,00 

НИКОЛА АЛЕКСОВ ПРЕДУЗЕТНИК 

КЊИГОВЕЗНИЦA ГРАФИЧКА 

РАДИОНИЦА АЛЕКСОВ НОВИ САД, 

Нови Сад 

 
"ПОЗНАТИ ГОВОРЕ и 

НОВОСАДСКЕ УЛИЦЕ" 

 
800.000,00 
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MEDIJANA DOO ZA PROIZVODNJU 

TRGOVINU I POSLOVNE USLUGE NOVI 

SAD, Нови Сад 

"Pesnici o Novom Sadu. Drugo 

izmenjeno i dopunjeno 

izdanje" 

 
300.000,00 

ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА 

ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 

"Антологија поезије Новог 

Сада од 18. века до данас" 

 
500.000,00 

Новинско издавачка установа "Вијест", 

Врбас 
"ЧАСОПИС "ВИЈЕСТ" 460.000,00 

 

2022. година - Значајни пројеката у култури које није било могуће унапред планирати,         

суфинансирани из буџета Града Новог Сада – област нематеријално наслеђе 

 

"Друштво за Традицију - Стари храст", 

Нови Сад 

"QR кодовима кроз 

Подграђе" 
980.000,00 

Завичајно удружење "Мањача", Буковац 
"ЗАВИЧАЈНИ ЗБОР-

КОСИДБА" 
200.000,00 

 

 

2022. година - Значајни пројеката у култури, које није било могуће унапред планирати, 

суфинансирани из буџета Града Новог Сада – област књижевног 

стваралаштва и издаваштва 

 

Удружење грађана "МАШТАЛИЦА" - МАЛИ 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И 

СТВАРАЛАШТВО НАЈМЛАЂИХ, Нови Сад, Нови 

Сад 

"Новом Саду, с 

љубављу" 
600.000,00 

Удружење "Банатски културни центар", Ново 

Милошево 

"Књига Колонистичка 

насеља (1920-1941): 

Бачка, Банат: Књига 

друга др Милана 

Мицића" 

250.000,00 

Фондација "ГРУПА СЕВЕР", Нови Сад 
"Изабрана дела, Мигел 

де Унамуно" 
250.000,00 

SZTUR IZDAVAČKA KUĆA PROMETEJ ZORAN 

KOLUNDŽIJA PR NOVI SAD, Нови Сад 

"ШВАЈЦАРСКА И 

СРБИЈА 1914-1918." 
500.000,00 

SZR SKAUT FRULJA RADOJČIĆ DUŠKO 

PREDUZETNIK NOVI SAD, Нови Сад 
"ИСКОРАК" 350.000,00 

Новинско издавачка установа "Вијест", Врбас "Гласник "Вијест" 450.000,00 

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА У 

НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИВРЕДУ 

И ПРАВОСУЂЕ У НОВОМ САДУ, Нови Сад 

"Публиковање врхунског 

часописа националног 

значаја (категорије М51) 

за научну област право и 

политикологија" 

100.000,00 
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2022. година - Значајни пројеката у култури које није било могуће унапред планирати, 

суфинансирани из буџета Града Новог Сада – област савремено стваралаштво 
 
 

КИНЕСКИ ФЕСТИВАЛ СВЕТЛА, Сремска 

Каменица 

"КИНЕСКИ ФЕСТИВАЛ 

СВЕТЛА 2022" 
12.000.000,00 

ФОНДАЦИЈА ЛАЗА КОСТИЋ, Нови Сад 

"ЛАЗА КОСТИЋ - 

ВИЛИЈАМ ШЕКСПИР 

медоносна веза НОВИ САД - 

СТРАТФОРД" 

700.000,00 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЗА ОЧУВАЊЕ 

ТРАДИЦИЈЕ И КУЛТУРЕ "КОРЈЕНИ", 

Нови Сад 

"Сећање на 78 дана пакла" 560.000,00 

МУЗИЧКА ОМЛАДИНА НОВОГ САДА, 

Нови Сад 
"The best of Novi Sad" 700.000,00 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ЦЕНТАР ЗА 

ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ 

МУЛТИКУЛТУРНОГ ДРУШТВА И 

ЖЕНСКОГ СТВАРАЛАШТВА ИНТЕГРА 

21, Нови Сад 

"Колонистички процеси на 

територији Града Новог Сада 

од 18-20. века" 

900.000,00 

"ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ВИЗУЕЛНЕ 

КУЛТУРЕ", Нови Сад 
"Pozorišni mjuzikl "Tesla" 5.000.000,00 

"ВОЈВОЂАНСКИ СИМФОНИЈСКИ 

ОРКЕСТАР", Нови Сад 

"Концерти Војвођанског 

симфонијског оркестра 

април/мај 2022." 

2.000.000,00 

„Савет за игру Србије”, Београд-Стари Град 
"Гостовање Ансамбла 

Батшева у Новом Саду" 
3.500.000,00 

Епархија сремска Српске Православне 

Цркве, Сремски Карловци 

"Стогодишњица уједињења 

Српске Православне Цркве" 
2.000.000,00 

Друштво новинара Војводине, Нови Сад 
"Шетња Бесмртног пука 

Нови Сад" 
199.500,00 

Асоцијација гитариста Војводине, Нови Сад 

"Наступ Немање Нешића на 

27. Међународном фестивалу 

Марко Поло, Корчула, 2022." 

72.000,00 

Удружење "КРЕАТИВНИ М КУТАК" Нови 

Сад, Нови Сад 
"Ђачки растанак" 150.000,00 

VANJA HOVAN PR PROIZVODNJA 

KINEMATOGRAFSKIH DELA AUDIO-

VIZUELNIH PROIZVODA I TV 

PROGRAMA F WORD NOVI SAD, Нови Сад 

"Позоришна представа под 

радним називом "Достојевски 

- човек или бог" 

5.000.000,00 

Удружење за неговање и очување српске 

традиције "Звуци с камена", Нови Сад 

"Трагом корена српске 

државности" 
260.000,00 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЛАЗА КОСТИЋ 

КОВИЉ", Ковиљ 
"Ми музиком учимо 2022." 250.000,00 
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DUŠAN ALAGIĆ PREDUZETNIK 

SNIMANJE ZVUČNIH ZAPISA I MUZIKE 

STUDIO U NOĆI BEOGRAD, Београд-

Палилула 

"ВЕЛИКИ ПРАСАК" - 

МУЗИЧКА САРАДЊА 

ТИЈАНЕ БОГИЋЕВИЋ И 

ГРАДА НОВОГ САДА" 

1.500.000,00 

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИ БРОД, Нови 

Сад 

"Међународни фестивал 

књижевности на броду" 
250.000,00 

IZDAVAČKO PREDUZEĆE 

RROMINTERPRESS DOO BEOGRAD, 

Београд (град) 

"Роми у Новом Саду" 558.280,00 

ДРУШТВО ЗА ПОПУЛАЦИОНУ 

ПОЛИТИКУ "БРЕГ", Нови Сад 

"ПАИХОЛОГ" КАО 

КУЛТУРА ЖИВЉЕЊА 
1.200.000,00 

"Асоцијација Културанова", Петроварадин 

"Учествовање на концерту 

победника Интернационалног 

музичког такмичења за 

младе" 

200.000,00 

Установа културно-образовних делатности 

Дом омладине Београда, Београд 

"АТЕЉЕ ВАРАН - Нови Сад 

2022. Тренинг програм у 

области документарног 

филма" 

843.831,00 

"TAJJ", Нови Сад 
"ХОРСКИ ФЕСТИВАЛ 

"РАСПЕВАНИ МОСТОВИ" 
700.000,00 

Аматерско културно-уметничко друштво 

"МИЛИЦА СТОЈАДИНОВИЋ-

СРПКИЊА",Буковац, Буковац 

"ФЕСТИВАЛ У 

ДИЈАСПОРИ" 
210.000,00 

"САВЕЗ КУЛТУРНО - УМЕТНИЧКИХ 

ДРУШТАВА СРБИЈЕ", Нови Сад 

"Светски дан српског кола у 

дијаспори" 
360.000,00 

 

 

СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗУЗЕТНО ЗНАЧАЈНИХ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ НИЈЕ БИЛО 

МОГУЋЕ УНАПРЕД ПЛАНИРАТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 
 

2019. година - Значајни пројекати из области јавног информисања, које није било могуће 

унапред планирати, суфинансирани из буџета Града Новог Сада: 

 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/RADIO_SAJAM_RESENJE.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/NESTOR_PRO_RESENJE.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/DINKA_3D_RESENJE.pdf 
 

2020. година - Значајни пројекати из области јавног информисања, које није било могуће 

унапред планирати, суфинансирани из буџета Града Новог Сада: 

 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Drus._za_borbu_protiv_secerne_bolesti_- 

_pojedinacno_davanje.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/HEROR_MEDIA_PONT_- 

_pojedinacno_davanje.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Smart_Press_DOO_-

_pojedinacno_davanje.pdf 
 

 

 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/RADIO_SAJAM_RESENJE.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/NESTOR_PRO_RESENJE.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/DINKA_3D_RESENJE.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Drus._za_borbu_protiv_secerne_bolesti_-_pojedinacno_davanje.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Drus._za_borbu_protiv_secerne_bolesti_-_pojedinacno_davanje.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/HEROR_MEDIA_PONT_-_pojedinacno_davanje.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/HEROR_MEDIA_PONT_-_pojedinacno_davanje.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Smart_Press_DOO_-_pojedinacno_davanje.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Smart_Press_DOO_-_pojedinacno_davanje.pdf
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2021. година - Значајни пројекати из области јавног информисања, које није било могуће 

унапред планирати, суфинансирани из буџета Града Новог Сада: 

 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/reshenje-medijakult.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/reshenje-objektiv.pdf 

 

2022. година - Значајни пројекати из области јавног информисања, које није било могуће 

унапред планирати, суфинансирани из буџета Града Новог Сада: 

 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Reshenje_-

_drushtvo_za_borbu_protiv_shetsherne_bolesti.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Reshenje_-_Objektiv_media.pdf 

www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Reshenje_-_Nid_kompanija_Novosti.pdf 

 

 

15. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА 
 

 

Преглед зарада запослених радника за јуни 2022. године: 
 
 

р/ б звање бруто плата 

1. Начелник 186.573,85 

2. Заменик начелника 186.749,22 

3. Самостални саветник 152.959,84 

4. Самостални саветник 127.999,21 

5. Самостални саветник  97.934,40 

6. Самостални саветник 154.011,95 

7. Самостални саветник  

8. Саветник 117.148,65 

9. Саветник 122.230,71 

10. Саветник 110.612,91 

11. Саветник 140.322,81 

12. Саветник 152.646,40 

13. Саветник 123.672,85 

14. Саветник 82.134,20 

15. Саветник 128.960,62 

16. Саветник 102.857,19 

17. Саветник 110.612,91 

18. Саветник 111.512,65 

19. Млађи саветник 81.796,00 

20. Млађи саветник 93.236,19 

21. Млађи саветник 90.631,82 

22. Млађи саветник 81.795,99 

23. Виши референт 61.832,85 

24. Виши референт 59.275,53 
 

*Mинули рад се oбрачунава и исплаћује у складу са Законом о платама у државним органима и 
јавним службама. 

 

http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/reshenje-medijakult.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/reshenje-objektiv.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Reshenje_-_drushtvo_za_borbu_protiv_shetsherne_bolesti.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Reshenje_-_drushtvo_za_borbu_protiv_shetsherne_bolesti.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Reshenje_-_Objektiv_media.pdf
http://www.kultura.novisad.rs/sites/default/files/Dokumenta/Reshenje_-_Nid_kompanija_Novosti.pdf
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Преглед зарада запослених радника за јули 2022. године: 
 
 

р/ б звање бруто плата 

1. Начелник 186.573,85 

2. Заменик начелника 186.749,23 

3. Самостални саветник 152.959,83 

4. Самостални саветник 127.999,21 

5. Самостални саветник 127.518,50 

6. Самостални саветник 145.625,53 

7. Самостални саветник  

8. Саветник 111.512,65 

9. Саветник 122.230,71 

10. Саветник 106.470,86 

11. Саветник 126.557,08 

12. Саветник 125.114,97 

13. Саветник 123.672,84 

14. Саветник 82.134,13 

15. Саветник 128.960,63 

16. Саветник 109.208,77 

17. Саветник 100.431,71 

18. Саветник 111.512,65 

19. Млађи саветник 81.795,99 

20. Млађи саветник 93.236,20 

21. Млађи саветник 90.631,83 

22. Млађи саветник 81.795,99 

23. Виши референт 61.832,85 

24. Виши референт 57.158,09 
 

*Mинули рад се oбрачунава и исплаћује у складу са Законом о платама у државним органима и 

јавним службама. 

 

ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА У ТОКУ 2019. 

ГОДИНЕПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА 

 
 Маркице Готовина УКУПНО 

Начелник 25.261,50 0,00 25.261,50 

Заменик 0,00 25.021,48 25.021,48 

Запослени 194.815,05 163.197,63 358.012,68 

Укупно 220.076,55 188.219,11 408.295,66 

 

*Накнада за превоз исплаћује се у висини превозне карте у јавном саобраћају, односно према акту 

послодавца. Правни основ за исплату ове накнаде за изабрана и именована лица Законом о раду 

("Службени гласника РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - 

аутентично тумачење), Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14 и 84/15) и Посебним 

колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", 
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број 38/19). 

 
ПРЕГЛЕД ИСПЛАЋЕНИХ НАКНАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА У ТОКУ 2020. ГОДИНЕ 

ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА 

 

 Маркице Готовина УКУПНО 

Начелник 13.779,00 8.659,09 22.438,09 

Заменик 0,00 24.624,74 24.624,74 

Запослени 226.692,05 359.593,73 586.285,78 

Укупно 240.471,05 392.876,56 633.347,61 

 

*Накнада за превоз исплаћује се у висини превозне карте у јавном саобраћају, односно према 

акту послодавца. Правни основ за исплату ове накнаде за изабрана и именована лица 

Законом о раду ("Службени гласника РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 

УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), Уредбе о накнади трошкова и отпремнини 

државних службеника и намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 – пречишћен текст, 

84/14 и 84/15) и Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе 

("Службени гласник РС", број 38/19). 

 
ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА 2021. ГОДИНЕ 

 

 Маркице Готовина УКУПНО 

Начелник 0,00 21.432,53 21.432,53 

Заменик 0,00 20.430,99 20.430,99 

Запослени 208.604,00 408.023,30 616.627,30 

Укупно 208.604,00 449.886,85 658.490,85 

 

*Накнада за превоз исплаћује се у висини превозне карте у јавном саобраћају, односно према акту 

послодавца. Правни основ за исплату ове накнаде за изабрана и именована лица Законом о раду 

("Службени гласника РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - 

аутентично тумачење), Уредбе о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и 

намештеника („Службени гласник РС“, бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21) и 

Посебним колективним уговором за запослене у јединицама локалне самоуправе 

("Службенигласник РС", бр. 38/19 и 55/20). 

 

 
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА 2019. година: 

 
 

  

у земљи 
 

у иностранству 
 

УКУПНО 

Начелник 0,00 57.545,29 57.545,29 

Заменик 0,00 0,00 0,0 

Запослени 55.260,00 57.545,29 112.805,29 

Укупно 55.260,00 115.090,58 170.350,58 
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СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА 2020. година: 

 
  

у земљи 
 

у иностранству 

 
УКУПНО 

Начелник 0,00 0,00 0,00 

Заменик 17.064,00 0,00 17.064,00 

Запослени 42.448,80 0,00 42.448,80 

Укупно 59.512,80 0,00 59.512,80 

**Накнада за службена путовања у земљи и иностранству исплаћује се у складу са Уредбом о 

накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника - пречишћен текст 
("Службени гласник РС", број 98/07). 

 
СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА 2021. година: 

  
  

у земљи 
 

у иностранству 

 
УКУПНО 

Начелник 0,00 12.383,77 12.383,77 

Заменик 48.604,00 0,00 48.604,00 

Запослени 79.745,80 0,00 79.745,80 

Укупно 128.349,80 12.383,77 140.733,57 

 

**Накнада за службена путовања у земљи и иностранству исплаћује се у складу са Уредбом 

о накнади трошкова и отпремнини државних службеника и намештеника („Службени гласник 
РС“, бр. 98/07 – пречишћен текст, 84/14, 84/15 и 74/21). 

 

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2019. година: 

 
 Помоћ у случају 

смрти запосленог 
или члана уже 

породице 

Солидарна 

помоћ 
 

Отпремнина 

 
УКУПНО 

Начелник 0,00 44.444,44 0,00 44.444,44 

Заменик 0,00 44.444,44 0,00 44.444,44 

Запослени 0,00 511.111,06 174.758,89 685.869,95 

 

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2020. година: 

 
 Помоћ у случају 

смрти запосленог 
или члана уже 

породице 

Солидарна 

помоћ 
 

Отпремнина 

 
УКУПНО 

Начелник 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 

Заменик 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 

Запослени 69.789,00 640.000,00 0,00 709.789,00 
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СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2021. година: 

 
 Помоћ у случају 

смрти запосленог 
или члана уже 

породице 

Солидарна 

помоћ 
 

Отпремнина 

 
УКУПНО 

Начелник 0,00 44.444,44 0,00 44.444,44 

Заменик 0,00 44.444,44 0,00 44.444,44 

Запослени 272.263,78 777.777,70 179.586,00 1.229.627,48 

 

 
ПОКЛОНИ ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ СТАРОСТИ ДО 15 ГОДИНА ЖИВОТА ЗА НОВУ 

ГОДИНУ 2020. ГОДИНИ 

 

УКУПНО 70.000,00 

Начелник 5.000,00 

Заменик 10.000,00 

Запослени 55.000,00 

 

***Чланом 119. став 2. Закона о раду се уређује могућност да послодавац обезбеди поклон 

деци запосленог старости до 15 година поводом Нове године и Божића, као друго примање 

запосленог.- ЗАКОН О РАДУ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 -одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 

 
 

ПОКЛОНИ ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ СТАРОСТИ ДО 15 ГОДИНА ЖИВОТА ЗА НОВУ 

ГОДИНУ 2021. ГОДИНИ 

 

УКУПНО 70.000,00 

Начелник 5.000,00 

Заменик 10.000,00 

Запослени 55.000,00 

 
***Чланом 119. став 2. Закона о раду се уређује могућност да послодавац обезбеди поклон 

деци запосленог старости до 15 година поводом Нове године и Божића, као друго примање 
запосленог. - ЗАКОН О РАДУ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 

75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 

 

ПОКЛОНИ ДЕЦИ ЗАПОСЛЕНИХ СТАРОСТИ ДО 15 ГОДИНА ЖИВОТА ЗА НОВУ 

ГОДИНУ У 2022. ГОДИНИ 

 

УКУПНО 80.000,00 

Начелник 5.000,00 

Заменик 10.000,00 

Запослени 65.000,00 

 
***Чланом 119. став 2. Закона о раду се уређује могућност да послодавац обезбеди поклон 
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деци запосленог старости до 15 година поводом Нове године и Божића, као друго примање 

запосленог. - ЗАКОН О РАДУ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) 

 
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – ЈУБИЛАРНЕ 

НАГРАДЕ У 2019. ГОДИНИ: 

 
 УКУПНО 

Начелник - 

Заменик - 

Запослени                                                                                            160.761,00 

 

ЈУБИЛАРНА НАГРАДА - У складу са чланом 50. Посебног колективног уговора за запослене 

у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", брoj 38/19 и 55/20). 

 
 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – ЈУБИЛАРНЕ 

НАГРАДЕ У 2020. ГОДИНИ: 

 
 УКУПНО 

Начелник - 

Заменик - 

Запослени 59.772,00 

 
ЈУБИЛАРНА НАГРАДА - У складу са чланом 50. Посебног колективног уговора за запослене 

у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", брoj 38/19 и 55/20). 

 

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ – ЈУБИЛАРНЕ 

НАГРАДЕ У 2021. ГОДИНИ: 

 
 УКУПНО 

Начелник - 

Заменик - 

Запослени - 

 
ЈУБИЛАРНА НАГРАДА - У складу са чланом 50. Посебног колективног уговора за запослене 

у јединицама локалне самоуправе ("Службени гласник РС", брoj 38/19 и 55/20). 

 
16. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА 

 

Градска управа за културу не располаже правом својине на непокретним и покретним стварима 

које користи, односно средства рада која користи Градска управа за културу у свом раду 

представљају имовину Града Новог Сада. 

Подаци о средствима рада Градске управе за културу су саставни део Информатора о раду 

Градоначелника Града Новог Сада и Градског већа Града Новог Сада који је објављен на интернет 

презентацији Града Новог Сада www.novisad.rs, где сва заинтересована лица могу извршити увид 

у ове податке. 

 

http://www.novisad.rs/
http://www.novisad.rs/
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17. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА 

 

Носачи информација (акти и други материјали) Градске управе за културу чувају се у 

документацији Градске управе. Градска управа за културу архивира материјал који је настао у раду 

Градске управе, у складу са Уредбом о категоријама регистраторског материјала са роковима 

чувања ("Службени гласник РС", број 44/93), Упутством о канцеларијском пословању органа 

државне управе ("Службени гласник РС", бр. 10/93 и 14/93-ипр.), као и Одлуком о градским 

управама Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 52/08, 55/09, 11/10, 39/10, 

60/10, 70/16 и 54/2020). Предмети који су настали у раду Градске управе за културу чувају се у 

архиви, као организационој јединици Градске управе за опште послове. Рокови чувања су, у 

зависности од врсте документације, утврђени у складу са наведеним актима. Документација која је 

настала у раду Градске управе за културу и која се чува у Градској управи смештена је у посебним 

ормарима а сваки запослени на свом рачунару чува предмете чији је он обрађивач. Рачунари су 

заштићени од вируса посебним програмима и присуство овим информацијама и документацији 

имају сви запослени. 

 
18. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ: 

У поседу Градске управе за културу налазе се следеће врсте информација које су настале у раду 

или у вези са радом Градске управе за културу: 

• Одлуке, 

• Правилници, 

• Информације упућене Градоначелнику Града Новог Сада и Градском већу Града, 

• Закључци, 

• Решења, 

• Записници са седница комисија, одбора, 

• Уговори, 

• Налози за службена путовања, 

  • Дописи грађана, 

• Документација о спроведеним конкурсима, 

• Примљена електронска пошта, 

• Документација о извршеним плаћањима 

• Документа запослених, 

• Радне верзије односно нацрти, 

• Службене белешке и 

• предлози докумената. 

 

 
19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ДРЖАВНИ ОРГАН ОМОГУЋАВА  ПРИСТУП 

 

Све информације којима располаже, а које су настале у вези са радом Градске управе за културу, 

Градска управа за културу ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ који 

садржи тражену информацију или му издати копију документа у складу са Законом о слободном 

приступу информацијама од јавног значаја (''Сл. гласник РС'', број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), 

осим када су се према закону стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа 

информацијама од јавног значаја. 
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20. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД 

ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА 
 

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја које су настале у раду или у вези са радом 

Градске управе за културу може се поднети: 

1. у писаној форми путем Писарнице Градске управе за опште послове, која се налази на Тргу 

слободе 1 или путем поште, 

2. усмено на записник у Градској управи за културу, Улица Булевар цара Лазара 3, соба 50, II 

спрат и 

3. електронском поштом, e-mail: zorica.sijak@uprava.novisad.rs и kultura@uprava.novisad.rs 

 

Према одредбама овог Закона под органом јавне власти подразумева се државни орган, 

територијалне аутономије и орган локалне самоуправе, као и организације којој је поверено вршење 

јавних овлашћења и друга правна лица која оснива или финансира у целини орган јавне власти 

(јавна комунална и друга јавна предузећа и установе чији је оснивач локална самоуправа), у том 

контексту и Градска управа за културу Града Новог Сада. Одговорно лице у органу јавне власти је 

у обавези да одреди једно или више лица за поступање по захтевима на слободан приступ 

информацијама од јавног значаја, Градска управа за културу је одредила лице које је овлашћено за 

поступање по захтевима на слободан приступ информацијама од јавног значаја (одељак 4. овог 

Информатора). 

 

 
21. Прилог: Образац Захтева за приступ информацији од јавног значаја 

 

............................................................................................................................. ............... 

назив и седиште органа коме се захтев упућује 

 
З А Х Т Е В 

за приступ информацији од јавног значаја 

 

На основу члана 15. ст. 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 

(„Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), од горе наведеног органа 

захтевам:* 
 

- обавештење да ли поседује тражену информацију; 

- увид у документ који садржи тражену информацију; 

- копију документа који садржи тражену информацију; 

- достављање копије документа који садржи тражену информацију:** 

 
поштом 

електронском поштом факсом 

на други начин:***   
 

Овај захтев се односи на следеће информације: 
 
 

 

 
(навести што прецизнији опис информације која се тражи као и друге податке који олакшавају 

проналажење тражене информације) 

mailto:zorica.sijak@uprava.novisad.rs
mailto:kultura@uprava.novisad.rs
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Тражилац информације/Име и презиме 

У  , 

 

 

Адреса 

дана  202  године    
 

други подаци за контакт 
 

Потпис 
 

 

 

 

 
 

* У кућици означити која законска права на приступ информацијама желите да остварите 

** У кућици означити начин достављања копије документа 

*** Када захтевате други начин достављања обавезно уписати који начин достављања захтевате 


