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1 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 

РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

ЗА МАНИФЕСТАЦИЈЕ, 

ПРОЈЕКТЕ И ПРОГРАМЕ ОД 

ИНТЕРЕСА ЗА ОПШТИНУ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У 

ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 

2023. ГОДИНУ

1. промовисање културе општине Сремски 

Карловци; 

2. квалитет, значај и садржајна иновативност 

понуђеног пројекта;

3. одрживост пројекта; 

4. обезбеђивање услова за доступност 

културних вредности грађанима и 

омогућавање њиховог масовног коришћења; 

5. подстицање дечјег стваралаштва и 

стваралаштва за децу и младе у култури;

6. обезбеђивање услова за остваривање и 

заштиту културног идентитета националних 

мањина; 

7. омогућавање услова за равномеран културни 

развој у општини Сремски Карловци

8. да су у функцији обележавања најзначајнијих 

јубилеја у култури; 

Култура Право учешћа на Конкурсу имају подносиоци 

пријава који испуњавају следеће услове:

1. Да су субјекти у култури у смислу члана 21. 

Закона о култури и други субјекти у култури у 

складу са чланом 73. Закона о култури;

2. Да имају седиште на територији општине 

Сремски Карловци и реализују пројекте на 

територији општине Сремски Карловци;

3. Да пројекат којим се конкурише мора бити 

искључиво из области културе и уметности;

4. Да се пријава подноси у року који је утврђен 

Конкурсом;

јануар 2023. 

године

5.000.000,00 

динара

март 2023. 

године

У току 2023. 

године.

Подносиоци пријава треба да 

испуњавају следеће услове:

1. Да су субјекти у култури у 

смислу члана 21. Закона о 

култури и други субјекти у 

култури у складу са чланом 

73. Закона о култури;

2. Да имају седиште на 

територији општине Сремски 

Карловци и реализују пројекте 

на територији општине 

Сремски Карловци;

3. Да пројекат којим се 

конкурише мора бити 

искључиво из области културе 

и уметности;

4. Да се пријава подноси у 

року који је утврђен 

Конкурсом;

Неблаговремене и непотпуне 

пријаве на Конкурс, као и 

пријаве оних учесника на 

конкурсу, који су у претходној 

години остварили право на 

финансирање, односно 

суфинансирање 

програма/пројеката 

средствима из буџета 

Општине Сремски Карловци, 

а нису поднели извештај о 

реализацији пројекта, неће 

бити разматране.

2 ЈАВНИ КОНКУРС ЗА 

ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЛИ 

НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА 

СРЕДСТAВА 

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И 

УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА 

ЗА ПРОГРАМЕ И ПРОЈЕКТЕ 

ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА 

ОПШТИНУ СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ ЗА 2023. 

ГОДИНУ

Основни циљ за доделу средстава по овом 

конкурсу је финансирање или суфинансирање 

програма и пројеката организација и удружења 

грађана са територије општине Сремски 

Карловци и то за деловање из следећих 

области од јавног интереса:

- социјалне заштите,

- борачко-инвалидске заштите,

- заштита лица са инвалидитетом, 

- хуманитарних програма,

- заштите животне средине,

- друштвене бриге о деци,

- задовољења потреба младих,

- програм заштите људских права и

- друге програме којима се задовољавају јавне 

потребе.

Области од јавног интереса:

- социјална заштита,

- борачко-инвалидска 

заштита,

- заштита лица са 

инвалидитетом, 

- хуманитарни програми,

- заштита животне средине,

- друштвена брига о деци,

- задовољење потреба 

младих,

- програм заштите људских 

права и

- други програми којима се 

задовољавају јавне потребе.

На Јавни конкурс пријаве могу поднети 

организације и удружења грађана која имају 

седиште на територији општине Сремски 

Карловци или обављају делатност у Сремским 

Карловцима, а која су регистрована до дана 

расписивања конкурса и која су оправдала 

средства добијена из буџета општине Сремски 

Карловци у 2022. години.

јануар - фебруар 

2023. године

1.200.000,00 

динара

март - април 

2023. године

У току 2023. 

године.

Пријаве могу поднети 

организације и удружења 

грађана која имају седиште на 

територији општине Сремски 

Карловци или обављају 

делатност у Сремским 

Карловцима, а која су 

регистрована до дана 

расписивања конкурса и која 

су оправдала средства 

добијена из буџета општине 

Сремски Карловци у 2022. 

години.

Организације и удружења 

грађана могу конкурисати са 

највише једним предлогом 

пројекта/ програма.

Организације и удружења 

грађана, која су добила 

средства од Општине 

Сремски Карловци по основу 

Конкурса расписаних у 

текућој години, неће имати 

могућности да добију 

средства за исти програм или 

пројекат путем овог конкурса.

3 КОНКУРС ЗА 

СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ 

МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ 

ОБЛАСТИ ЈАВНОГ 

ИНФОРМИСАЊА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ У 

2023. ГОДИНИ

Конкурс се расписује ради суфинансирања 

производње медијских садржаја из области 

јавног информисања који доприносе 

истинитом, непристрасном, правовременом и 

потпуном информисању свих грађана 

Сремских Карловаца; подизању квалитета 

информисања особа са инвалидитетом и 

припадника других мањинских група; заштити 

и развоју људских права и демократије;  

унапређивању правне и социјалне државе; 

слободном развоју личности и заштити деце и 

развоју културног и уметничког стваралаштва; 

развоју образовања, укључујући и медијску 

писменост као део образовног система; развоју 

науке, спорта и физичке културе; заштити 

животне средине и здравља људи; 

унапређивању медијског и новинарског 

професионализма и осталих медијских 

садржаја који доприносе задовољавању 

потреба грађана Сремских Карловаца за 

информацијама и садржајима из свих области 

живота, без дискриминације. 

Јавно информисање На конкурсу може учествовати: 

1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар 

медија у Агенцији за привредне регистре, 

уколико се медијски садржај емитује/дистрибуира 

на територији општине Сремски Карловци

2. правно лице, односно предузетник који се бави 

производњом медијских садржаја и који приложи 

доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити 

реализован путем медија који је уписан у 

Регистар медија и емитује се на територији 

општине Сремски Карловци.

фебруар - март 

2023. године

4.200.000,00 

динара

март - април 

2023. године

У току 2023. 

године.

Право учешћа на Конкурсу 

немају издавачи који се 

финансирају из јавних 

прихода.

Право учешћа на Конкурсу 

немају лица која су у 

претходном периоду добила 

средства намењена 

пројектном суфинансирању, а 

нису у уговором предвиђеном 

року и у прописаној форми 

поднела наративни и 

финансијски извештај о 

реализацији пројекта, као и 

лица за која се утврди да су 

средства ненаменски 

трошилa.

Учесник Конкурса може 

конкурисати само са jедним 

проjектом. 

Издавач више медија има право 

учешћа на Конкурсу с једним 

пројектом за сваки медиј.

Учесник конкурса који је у 

текућој календарској години већ 

користио средства намењена 

пројектном суфинансирању у 

области јавног информисања на 

републичком, покрајинском или 

локалном нивоу, може 

учествовати на конкурсу за 

суфинансирање истог пројекта 

само још једном у тој години, и 

то у износу који, уз средства која 

је већ добио, не прелази 80% 

вредности пројекта за 

суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја 

за штампане медије, радио, 

интернет медије и новинске 

агенције, односно 50% 

вредности пројекта за 

суфинансирање пројеката 

производње медијских садржаја 

за телевизију. 

Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета Општине Сремски Карловци  за 2023. годину


