РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури који
представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
Број: Х-6-6/19-137/1-1
Дана: 5. априла 2019. године
ЗАПИСНИК
са I седнице Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
одржане 5. априла 2019. године, у згради ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
3, приземље, са почетком у 9,00 часова.
Седници су присуствовали: Мирослав Алексић, Весна Живковић и Јован Поповић, чланови
Комисије.
Поред чланова Комисије, седници су присуствовали Владимир Кнежевић, извршилац за
послове у области културе и Адриан Крањчевић, извршилац за послове у области културе, у
Градској управи за културу.
Чланови Комисије су прешли на утврђивање дневног реда. Након гласања, једногласно је
утврђен следећи
Дневни ред
1. Избор председника Комисије,
2. Доношење Пословника о раду Комисије, и
3. Предлози и мишљења.
1. тачка дневног реда
ИЗБОР ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Владимир Кнежевић је информисао чланове Комисије о свим детаљима који се тичу
спровођења поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури који представљају значајна
остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва и члановима поделио радни материјал
неопходан за учешће у раду Комисије.
Након тога се, у складу са чланом 8. став 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 105/16 и
112/17), приступило избору председника Комисије. Чланови Комисије, Весна Живковић и Јован
Поповић су предложили да председник Комисије буде Мирослав Алексић, те је једногласно донет
следећи
ЗАКЉУЧАК
I.

Председник Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва
и издаваштва је књижевник Мирослав Алексић.

2. тачка дневног реда
ДОНОШЕЊЕ ПОСЛОВНИКА О РАДУ КОМИСИЈЕ
Сходно члану 8. став 2. Уредбе, Комисија доноси и усваја Пословник о раду.
Након расправе о Предлогу Пословника о раду Комисије, Комисија је једногласно донела
следећи
ЗАКЉУЧАК
I.

Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури
који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и
издаваштва је донела и усвојила Пословник о раду Комисије.

3. тачка дневног реда
ПРЕДЛОЗИ И МИШЉЕЊА
Комисија се опредељује да најпре прегледа све пројекте, а затим да прегледа детаљније
сваки пројекат и одлучи о томе да ли ће бити прихваћен или не, а затим разматра финансијску
структуру сваког пројекта појединачно.
Пошто је размотрен утврђени дневни ред, Мирослав Алексић, председник Комисије, је
закључио I седницу Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, у
10,00 часова.

ЗАПИСНИК САЧИНИО
Адриан Крањчевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирослав Алексић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури који
представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
Број: Х-6-6/19-137/1-2
Дана: 11. априла 2019. године
ЗАПИСНИК
са II седнице Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
одржане 11. априла 2019. године, у згради ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3,
приземље, са почетком у 10,00 часова.
Седници су присуствовали: Мирослав Алексић, Весна Живковић и Јован Поповић, чланови
Комисије.
Поред чланова Комисије, седници је присуствовао Адриан Крањчевић, извршилац за
послове у области културе, у Градској управи за културу.
Чланови Комисије су прешли на утврђивање дневног реда. Након гласања, једногласно је
утврђен следећи
Дневни ред
1. Упознавање са поднетим пројектима,
2. Предлози и мишљења.
1. тачка дневног реда
УПОЗНАВАЊЕ СА ПОДНЕТИМ ПРОЈЕКТИМА
Председник и чланови комисије су се упознали са поднетим пројектима и основним
информацијама у вези са истим. Адриан Крањчевић је члановима комисије предочио процедуру у
вези са електронским пријављивањем на Јавни конкурс за избор пројеката у култури који
представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва у 2019. години
и образложио им да су подносиоци пројеката, сходно условима конкурса, обавезни да се пријаве
како електронским, тако и путем достављања пројектне документације у физичком формату.
Председник и чланови Комисије су се, поред остале документације, такође упознали са садржајем
документа „Стратегија културног развоја Града Новог Сада 2016-2026. године“ с обзиром да је
усклађеност пројектне идеје са овим документом један од критеријума за оцењивање пројеката.
2. тачка дневног реда
ПРЕДЛОЗИ И МИШЉЕЊА
Комисија неће прихватити пројекте који обрађују религиозну и верску тематику
посматрану из угла сагледавања само једне конфесије без обзира на то која је то конфесија. Ово се
не односи на пројекте који приступају овој тематици са научног становишта што се јасно може
уочити приликом увида у пројекат. Комисија неће прихватити пројекте који су у сличном или

истом облику реализовани претходне, или ранијих година, дакле, у складу са пропозицијама
Јавног конкурса да пројекат односно ауторско дело мора бити оригинално. Комисија заузима став
да капитални пројекти који су од великог значаја за националну културу морају бити разматрани
на првом месту. Комисија, такође, заузима став да пројекти који се тичу превода са страног језика,
а који нису на било који начин у вези са нашом националном културом неће имати приоритет.
Пошто је размотрен утврђени дневни ред, Мирослав Алексић, председник Комисије, је
закључио II седницу Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, у
12,00 часова.

ЗАПИСНИК САЧИНИО
Адриан Крањчевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирослав Алексић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури који
представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
Број: Х-6-6/19-137/1-3
Дана: 16. априла 2019. године

ЗАПИСНИК
са III седнице Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
одржане 16. априла 2019. године, у згради ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3,
приземље, са почетком у 9,00 часова.
Седници су присуствовали: Мирослав Алексић, Весна Живковић и Јован Поповић, чланови
Комисије.
Поред чланова Комисије, седници је присуствовао Адриан Крањчевић, извршилац за
послове у области културе, у Градској управи за културу.
Чланови Комисије су прешли на утврђивање дневног реда. Након гласања, једногласно је
утврђен следећи
Дневни ред
1. Разматрање поднетих пројеката,
2. Предлози и мишљења.
1. тачка дневног реда
РАЗМАТРАЊЕ ПОДНЕТИХ ПРОЈЕКАТА
Након расправе о критеријумима оцењивања пројеката, усаглашено је да се ради по
Пословнику који је усвојен на конститутивној седници Комисије. Договорено је, а у складу са
пропозицијама Уредбе, да се разматра и оцењује сваки пројекат.
Адриан Крањчевић из Градске управе за културу је информисао Комисију да је укупан буџет
10.400.000,00 РСД. Комисији је предочено да је тај износ намењен субвенцијама приватним
предузећима у износу од 4.400.000,00 РСД; трансферима осталим нивоима власти 1.840.000,00
РСД; као и дотацијама невладиним организацијама у износу од 4.160.000,00 РСД.
Комисија је констатовала да је на Јавни конкурс у прописаном року стигло 125 пројекта. Комисија
је, затим, приступила прегледу и оцењивању материјала.
Након детаљног прегледа сваког пројекта, комисија је оценила пројекте према свим
критеријимима који су задати Уредбом и текстом Јавног конкурса и оценила га бодовно:

1. Х-6-6/19-4
ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД, НОВИ САД
Лист за децу Невен
Одобрен пројекат
Оцена: 68
„Комисија подржава пројекат јер негује стваралаштво за децу и усклађен је са
основним принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града Новог
Сада“.
2. Х-6-6/19-3
ДНЕВНИК АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА НОВИНСКО-ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД, НОВИ САД
Мали Невен
Одобрен пројекат
Оцена: 72
„Комисија подржава пројекат јер је у питању значајан часопис за децу, са дугом
традицијом“.
3. Х-6-6/19-9
ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ
ПРАВОСЛАВНА РЕЧ ДОО НОВИ САД, НОВИ САД
ЊЕГОШ ЛИЧНОСТ И МОЋ
Одобрен пројекат
Оцена: 85
„Пројекат је подржан за финансирање јер је од интереса за развој српске културе.
Реч је о нашем најистакнутијем његошологу професору др Милу Ломпару“.
4. Х-6-6/19-10
ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ
ПРАВОСЛАВНА РЕЧ ДОО НОВИ САД, НОВИ САД
МОЖДАНИ УДАР Песме и записи
Одобрен пројекат
Оцена: 89
„Пројекат је предложен за финансирање јер је реч о делу једног од највећих
српских песника и доприноси развоју културе Града и шире заједнице“.

5. Х-6-6/19-13
ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ
ПРАВОСЛАВНА РЕЧ ДОО НОВИ САД, НОВИ САД
ЗАНАТСКИ ДОМ
Одобрен пројекат
Оцена: 89
„Комисија је подржала пројекат, јер је аутор један од наших најзначајнијих
песника“.
6. Х-6-6/19-27
САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТРГОВИНСКО КОМИСИОНУ И ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ И ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ АГОРА ШАПОЊА-ЖИВКОВ
ДРАГОСЛАВА ПР ЗРЕЊАЊИН, ЗРЕЊАНИН
Књига ПОЕЗИЈА КАО СЕИЗМОГРАФ (аутор Зоран Ђерић)
Одобрен пројекат
Оцена: 80
„Комисија је подржала пројекат, јер је од значаја за књижевност и културу и може
допринети целовитом прегледу српске песничке сцене у прошлом веку“.
7. Х-6-6/19-28
САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТРГОВИНСКО КОМИСИОНУ И ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ И ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ АГОРА ШАПОЊА-ЖИВКОВ
ДРАГОСЛАВА ПР ЗРЕЊАЊИН, ЗРЕЊАНИН
Књига ШТА САЊАЈУ ФИБИСЛАВИ, књига Ђорђа Писарева
Одобрен пројекат
Оцена: 81
„Комисија је подржала пројекат јер може допринети књижевности и култури
локалне заједнице и аутор је један од најзначајнијих новосадских писаца“.
8. Х-6-6/19-29
САМОСТАЛНА РАДЊА ЗА ТРГОВИНСКО КОМИСИОНУ И ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ И ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ АГОРА ШАПОЊА-ЖИВКОВ
ДРАГОСЛАВА ПР ЗРЕЊАЊИН, ЗРЕЊАНИН
Књига ПОЕТИЧКИ СВЕТОВИ 2 Часлава Ђорђевића
Одобрен пројекат
Оцена: 81
„Комисија је подржала пројекат јер може дати значајан допринос књижевности и
култури Града“.

9. Х-6-6/19-31
ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ АДРЕСА ДОО НОВИ САД, НОВИ САД
Владимир Гвозден Компаративна књижевност и култура
Одобрен пројекат
Оцена: 85
„Комисија је подржала пројекат јер је од значаја за књижевност и културу и има
стручне капацитете неопходне за реализацију пројекта“.
10. Х-6-6/19-35
ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ АДРЕСА ДОО НОВИ САД, НОВИ САД
Луксуриа/Разврат, Блуд/ приређивачи Драган Проле и Алпар Лошонц
Одобрен пројекат
Оцена: 80
„Комисија је подржала пројекат јер има све неопходне стручне капацитете за
реализацију и може допринети развоју науке“.
11. Х-6-6/19-37
ИЗДАВАЧКИ ЦЕНТАР МАТИЦЕ СРПСКЕ ДОО ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ,
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ НОВИ САД, НОВИ САД
Антологијска едиција „Десет векова српске књижевности“, Десето коло, 10 књига
Одобрен пројекат
Оцена: 88
„Комисија је подржала пројекат, јер је од изузетног значаја за српску културу и
књижевност“.
12. Х-6-6/19-41
ДРАГАН ЂЕРИЋ ПР, СЗР И ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ГРАФОМАРКЕТИНГ
НОВИ САД, НОВИ САД
ЦЕЛУЛОИДНА КЊИЖЕВНОСТ И ФИЛМ. Зоран Ђерић
Одобрен пројекат
Оцена: 84
„Комисија је подржала пројекат, јер је од значаја за развој културе“.
13. Х-6-6/19-43
ИЗДАВАЧКА КЊИЖАРНИЦА ЗОРАНА СТОЈАНОВИЋА ДОО ЗА ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ УСЛУГЕ У ПРОМЕТУ НОВИ САД, НОВИ САД
Објављивање књиге Станислава Винавера, Дозивање литературе
Одобрен пројекат
Оцена: 80
„Комисија је подржала пројекат јер је од изузетног значаја за српски језик и
кутуру“

14. Х-6-6/19-44
ИЗДАВАЧКА КЊИЖАРНИЦА ЗОРАНА СТОЈАНОВИЋА ДОО ЗА ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ УСЛУГЕ У ПРОМЕТУ НОВИ САД, НОВИ САД
Објављивање књиге Милана Брдара, Филозофска топологија. Полифункционални
тополошки експеримент
Одобрен пројекат
Оцена: 79
„Комисија је подржала пројекат јер има све неопходне стручне капацитете за
реализацију и може допринети развоју науке“
15. Х-6-6/19-45
ИЗДАВАЧКА КЊИЖАРНИЦА ЗОРАНА СТОЈАНОВИЋА ДОО ЗА ИЗДАВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ УСЛУГЕ У ПРОМЕТУ НОВИ САД, НОВИ САД
Објављивање књиге Тање Поповић, Источни канон
Одобрен пројекат
Оцена: 78
„Комисија је подржала пројекат јер доприноси развоју науке“
16. Х-6-6/19-40
ИКЦ СОЛАРИС ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, НОВИ САД,
НОВИ САД
Рубикова коцка роман
Пројекат није одобрен
Оцена: 71
„Комисија није подржала пројекат јер је у питању књига која је већ објављена, пре
изјашњавања комисије, што није у складу са условима конкурса“
17. Х-6-6/19-38
ИКЦ СОЛАРИС ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, НОВИ САД,
НОВИ САД
Антологија сазвежђе Лем
Одобрен пројекат
Оцена: 74
„Комисија је подржала пројекат јер је у питању значајна антологија која може
допринети књижевности Града“
18. Х-6-6/19-39
ИКЦ СОЛАРИС ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ, НОВИ САД,
НОВИ САД
Зигијев дневник
Одобрен пројекат
Оцена: 79
„Комисија је подржала пројекат јер је иновативан и може допринети квалитету
књижевне сцене Града“.

19. Х-6-6/19-64
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРАВОСУЂЕ У НОВОМ САДУ
Часопис „Право-теорија и пракса“
Пројекат није подржан
Оцена: 55
„Комисија није подржала пројекат јер није од непосредног и значајног интереса за
културу Новог Сада“.
20. Х-6-6/19-50
СТРАТЕГ ПРОЈЕКТ ДОО, НОВИ САД, НОВИ САД
„Инфо карта добара АП Војводине, Новог Сада и Свете Фрушке горе“ двојезична
српско-енглеска
Одобрен пројекат
Оцена: 86
„Комисија је подржала пројекат јер је од изузетног значаја за културу Новог Сада“
21. Х-6-6/19-52
АЛФАГРАФ ГРАФИЧКА РАДЊА ДИНКО ШИМУНОВИЋ ПР ПЕТРОВАРАДИН,
НОВИ САД
Lelujanje lišća
Одобрен пројекат
Оцена: 83
„Комисија је подржала пројекат јер значајно доприноси књижевности Града“.
22. Х-6-6/19-101
СТУДИО БЕЧКЕРЕК ДOO NOVI SAD
Монографија Никола Тесла
Пројекат није подржан
Оцена: 56
„Пројекат се одбија јер је већ публикован“
23. Х-6-6/19-102
СТУДИО БЕЧКЕРЕК ДOO NOVI SAD
Фото-монографија Михајло Пупин
Пројекат није подржан
Оцена: 59
„Пројекат је одбијен јер је у питању већ објављено издање, што није по
пропозицијама конкурса“

24. Х-6-6/19-113
IZDAVAČKI CENTAR BULEVAR MILAN TRIPKOVIĆ PR NOVI SAD
„О филмофилији и филмофобији“
Пројекат није подржан
Оцена: 59
„Пројекат је одбијен, јер нису испуњени услови конкурса. Није достављена
комплетна документација“.
25. Х-6-6/19-87
СЗТУР ИЗДАВАЧКА КУЋА ПРОМЕТЕЈ ЗОРАН КОЛУНЏИЈА ПР НОВИ САД,
НОВИ САД
ISTORIJA SRPSKE CRKVE OD ZASNIVANЈA NЈENE SAMOSTALNOSTI DO
PADA PEĆKE PATRIJARŠIJE 1219-1463
Одобрен пројекат
Оцена: 79
„Комисија је подржала пројекат јер је од значаја за историју и културу наше
државе“.
26. Х-6-6/19-88
СЗТУР ИЗДАВАЧКА КУЋА ПРОМЕТЕЈ ЗОРАН КОЛУНЏИЈА ПР НОВИ САД,
НОВИ САД
"EDICIJA SRBIJA 1914-1918" - 6 kolo u 10 knjiga
Одобрен пројекат
Оцена: 90
„Комисија је подржалла пројекат јер је од изузетног значаја за историју и културу
нашег народа“.
27. Х-6-6/19-104
СЗТУР ИЗДАВАЧКА КУЋА ПРОМЕТЕЈ ЗОРАН КОЛУНЏИЈА ПР НОВИ САД,
НОВИ САД
NOVI SAD – BIOGRAFIJA
Одобрен пројекат
Оцена: 80
„Пројекат је предложен за финансирање јер је од изузетног значаја за културу
Новог Сада“
28. Х-6-6/19-107
ИЗДАВАЧКО И ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КАИРОС ДОО СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
Тајна Ртањске пирамиде
Одобрен пројекат
Оцена: 72
„Пројекат је предложен за финансирање јер доприноси књижевности локалне
заједнице“

29. Х-6-6/19-106
ИЗДАВАЧКО И ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КАИРОС ДОО СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ПУТ КА СВЕТЛОСТИ
Одобрен пројекат
Оцена: 72
„Пројекат је предложен за финансирање јер је од интереса за књижевност локалне
заједнице“.
30. Х-6-6/19-108
ИЗДАВАЧКО И ГРАФИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ КАИРОС ДОО СРЕМСКИ
КАРЛОВЦИ, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ
ПУТ КА СВЕТЛОСТИ
Српске гусле староставне
Одобрен пројекат
Оцена: 70
„Пројекат је предложен за финансирање јер негује традицију нашег народа и од
ширег је културног значаја“
31. Х-6-6/19-71
MEDITERRAN PUBLISHING DOO NOVI SAD
E. Galeano: Otvorene vene Latinske Amerike
Пројекат није подржан
Оцена: 56
„Комисија није подржала пројекат јер није од великог значаја за квалитет
културног живота Новог Сада“.
32. Х-6-6/19-80
ПЛАТОНЕУМ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА
ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ ПЕТРОВАРАДИН, ПЕТРОВАРАДИН, НОВИ САД
Водич кроз културни живот Новог Сада
Одобрен пројекат
Оцена: 90
„Комисија је подржалла пројекат јер је потпуно усклађен са основним принципима
Стратегије културног развоја Новог Сада“.
33. Х-6-6/19-77
Sintra izdavaštvo d.o.o. Novi Sad
Библија – Илустрована срспким фрескама и иконама
Пројекат није подржан
Оцена : 53
„Пројекат није предложен за финансирање јер није од непосредног и великог
значаја за културу локалне заједнице“.

34. Х-6-6/19-100
VESNA PANTIĆ PR IZDAVANJE ČASOPISA IZVOĐAČKA I DRUGE
UMETNIČKE DELATNOSTI KREATIVNA RADIONICA NOVI SAD
Машталица
Пројекат није подржан
Оцена: 59
„Пројекат се одбија јер није достављена потпуна документација у складу са
конкурсом“
35. Х-6-6/19-56
АКАДЕМСКА КЊИГА ДОО НОВИ САД, НОВИ САД
Александар Тишма Дневник 1942-2001 II-III
Одобрен пројекат
Оцена: 84
„Комисија је подржала пројекат јер је од изузетног значаја за културу Новог Сада“.
36. Х-6-6/19-59
АКАДЕМСКА КЊИГА ДОО НОВИ САД, НОВИ САД
Фрања Петриновић КОНАЧНИ ИЗВЕШТАЈИ О РАВНОТЕЖИ
Одобрен пројекат
Оцена: 81
„Комисија је подржала пројекат јер је аутор један од најзначајнијих новосадских
књижевника и може значајно допринети развоју културе Града“.
37. Х-6-6/19-66
АКАДЕМСКА КЊИГА ДОО НОВИ САД, НОВИ САД
Миливој Бешлин Идеја модерне Србије у социјалистичкој Југославији 1968-1972.
Одобрен пројекат
Оцена: 60
„Пројекат је предложен за финансирање јер доприноси историјској науци“.

Пошто је размотрен утврђени дневни ред, Мирослав Алексић, председник Комисије, је
закључио III седницу Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, у
12,00 часова.

ЗАПИСНИК САЧИНИО
Адриан Крањчевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирослав Алексић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури који
представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
Број: Х-6-6/19-137/1-4
Дана: 19. априла 2019. године

ЗАПИСНИК
са IV седнице Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
одржане 19. априла 2019. године, у згради ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3,
приземље, са почетком у 12,00 часова.
Седници су присуствовали: Мирослав Алексић, Весна Живковић и Јован Поповић, чланови
Комисије.
Поред чланова Комисије, седници је присуствовао Адриан Крањчевић, извршилац за
послове у области културе, у Градској управи за културу.
Чланови Комисије су прешли на утврђивање дневног реда. Након гласања, једногласно је
утврђен следећи
Дневни ред
1. Разматрање поднетих пројеката,
2. Предлози и мишљења.
1. тачка дневног реда
РАЗМАТРАЊЕ ПОДНЕТИХ ПРОЈЕКАТА
38. Х-6-6/19-120
Задруга медијских и културних стваралаца Медијакулт Нови Сад
Трагом уздаха – триптих
Пројекат није подржан
Оцена: 55
„Комисија није подржала пројекат због нереалног финансијског плана. Пројекат
није од великог значаја за развој културе Новог Сада“.

39. Х-6-6/19-90
Задруга медијских и културних стваралаца Медијакулт Нови Сад
Миле Медић Завештање Стефана Немање
Пројекат није подржан
Оцена: 57
„Комисија није подржала пројекат јер је реч о поновљеном издању“
40. Х-6-6/19-25
ВИСОКА ШКОЛА ЗА КОМУНИКАЦИЈЕ У БЕОГРАДУ, Beograd
Алгоритам за Евент
Пројекат није подржан
Оцена: 42
„Комисија не подржава пројекат јер је у питању издавач који није регистрован на
тероторији Новог Сада“.
41. Х-6-6/19-16
RELJA DRAŽIĆ PREDUZETNIK, FUTURA-PUBLIKACIJE, NOVI SAD
Превод са немачког језика дела К. Тухолског „Рајнсберг“
Пројекат није подржан
Оцена: 55
„Комисија није подржала пројекат јер је у питању превод дела које није од
интереса за развој културе Града“.
42. Х-6-6/19-33
ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ БИСТРИЦА ДОО, ПЕТРОВАРАДИН,
ПЕТРОВАРАДИН, НОВИ САД
Књига „Буђење у Барселони“
Пројекат није подржан
Оцена: 62
„Комисија није подржала пројекат јер подносилац није доставио сву потребну
документацију“.
43. Х-6-6/19-34
ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ БИСТРИЦА ДОО, ПЕТРОВАРАДИН,
ПЕТРОВАРАДИН, НОВИ САД
Антологија кућа од камена и сунца
Одобрен пројекат
Оцена: 70
„Комисија је подржала пројекат јер доприноси развоју културе а посебно
књижевности у Новом Саду“.

44. Х-6-6/19-32
ДРУШТВО ЗА ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ БИСТРИЦА ДОО, ПЕТРОВАРАДИН,
ПЕТРОВАРАДИН, НОВИ САД
Књига поезије «Преображење»
Пројекат није подржан
Оцена: 64
„Комисија није подржала пројекат јер подносилац није доставио сву неопходну
документацију, а нису испоштовани ни остали услови конкурса“
45. Х-6-6/19-62
„Издавачки завод Форум“ – за издавање књига и часописа, Нови Сад, Нови Сад
Časopis Létünk (Stvarnost)
Одобрен пројекат
Оцена: 76
„Комисија је подржала пројекат јер је у питању часопис дуге традиције који
значајно доприноси развоју културе у Новом Саду“
46. Х-6-6/19-60
„Издавачки завод Форум“ – за издавање књига и часописа, Нови Сад, Нови Сад
Vladimir Kecmanović: Top je bio vreo u prevodu na mađarski jezik
Одобрен пројекат
Оцена: 75
«Комисија је подржала пројекат, јер је у питању превод на мађарски језик дела
једног од најзначајнијих на ших савремених писаца, што доприноси међукултурној
сарадњи.»
47. Х-6-6/19-61
„Издавачки завод Форум“ – за издавање књига и часописа, Нови Сад, Нови Сад
Часопис Хид (Мост)
Одобрен пројекат
Оцена: 78
„Комисија подржава пројекат јер је од великог значаја за културу Новог Сада. У
питању је часопис дуге и успешне традиције“.
48. Х-6-6/19-96
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ
САДУ, НОВИ САД
Превођење научних радова у часопису Istraživanja – journal of Historical Researches
(IJHR)
Одобрен пројекат
Оцена: 83
„Комисија је подржала пројекат јер доприноси развоју културе и науке“.

49. Х-6-6/19-110
ЗАВОД ЗА КУЛТУРУ ВОЈВОЂАНСКИХ РУСИНА, НОВИ САД
Од Присаједињења до Просвете
Одобрен пројекат
Оцена: 79
„Комисија подржава пројекат, јер је од изузетног значаја за историју Новог Сада,
као и за историју и културу русинске националне заједнице“.
50. Х-6-6/19-118
Новинско-издавачка установа „Руске слово“ Нови Сад, Нови Сад
Любица Фа Гарди, (КАКО СЕ ТРИ ПРАСЕТА СПРЕМАЈУ ЗА ЗИМУ), сликовница
за децу
Одобрен пројекат
Оцена: 63
„комисија подржава пројекат, јер је од значаја за културу русинске националне
заједнице“.
51. Х-6-6/19-119
Новинско-издавачка установа „Руске слово“ Нови Сад, Нови Сад
ЂУРА ЛАЋАК, РУСИНИ II том, изабрана саопштења, огледи и чланци
Одобрен пројекат
Оцена: 78
„Комисија подржава пројекат, јер је од изузетног значаја за историју и културу
русинксе националне заједнице“.
52. Х-6-6/19-75
Новинско-издавачка установа „Руске слово“ Нови Сад, Нови Сад
Часопис за књижевност, културу и уметност „Шветлосц“ (на русинском језику)
Одобрен пројект
Оцена: 76
„Комисија подржава пројекат, јер је у питању часопис са дугом традицијом који
окупља најзначајније књижевнике и ствараоце русинксе националне заједнице“.
53. Х-6-6/19-12
Српско народно позориште Нови Сад, Нови Сад
Монографија Радуле Бошковић, уметност плаката Српско народно позориште
1981-2019.
Одобрен пројекат
Оцена: 89
„Комисија је подржала пројекат, јер је од изузетног значаја за историју Српског
народног позоришта, а самим тим и Новог Сада“.

54. Х-6-6/19-11
Српско народно позориште Нови Сад, Нови Сад
Монографија Љубослав Мајера, редитељ
Одобрен пројекат
Оцена: 87
„Комисија је подржала пројекат, јер је од немерљивог значаја за историју не само
Новог Сада, већ и српског позоришта и театрологије“.
55. Х-6-6/19-7
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
Часопис Кругови детињства
Пројекат није подржан
Оцена: 59
„Комисија није прихватила пројекат, јер подносилац пројекта није регистрован за
културну делатност, већ за образовну“.
56. Х-6-6/19-23
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ, АКАДЕМИЈА УМЕТНОСТИ НОВИ САД,
НОВИ САД
Зборник радова Академије уметности бр.7
Одобрен пројекат
Оцена: 78
„Комисија је подржала пројекат, јер је од великог значаја за културу и науку“.
57. Х-6-6/19-99
Позоришни музеј Војводине, Нови Сад, Нови Сад
Мирослав Радоњић, Несумњива лица
Одобрен пројекат
Оцена: 76
„Комисија подржава пројекат, јер је у питању дело једног од наших најзначајнијих
театролога које ће значајно допринети развоју културе Новог Сада и Војводине“
58. Х-6-6/19-98
Позоришни музеј Војводине, Нови Сад, Нови Сад
Часопис Нити (10. и 11. свеска)
Одобрен пројекат
Оцена: 80
„Комисија подржава пројекат, јер је у питању часопис са дугом традицијом који
доприноси развоју уметности“.

59. Х-6-6/19-97
Позоришни музеј Војводине, Нови Сад, Нови Сад
Симон Грабовац, Поетика алтернативног театра у Србији
Одобрен пројекат
Оцена: 80
„Комисија је подржала пројекат, јер доприноси развоју културе и уметности не
само у Новом Саду већ и у Србији“.
60. Х-6-6/19-26
Савез удружења ликовних уметника Војводине, Нови Сад
ПРОДУКЦИЈА СУЛУВ 2019.
Одобрен пројекат
Оцена: 73
„Комисија је подржала пројекат, јер је од значаја за културу Града“.
61. Х-6-6/19-24
Еколошко удружење грађана ''Зелено питање'', Нови Сад
Чика Кекине приче неспаванке
Одобрен пројекат
Оцена: 73
„Пројекат је предложен за финансирање јер је усмерен на неговање дечје
књижевности што је у складу са циљевима културног развоја Новог Сада“.
62. Х-6-6/19-54
Међународни центар књижевности за децу ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ, Нови Сад
Згодно место
Одобрен пројекат
Оцена: 74
„Комисија је подржала пројекат јер је потпуно у складу са основним циљевима
културног развоја заједнице“.
63. Х-6-6/19-53
Удружење грађана ЕУФОНИЈА, Нови Сад
Часопис о васпитању и образовању деце и одраслих „Благодарје“
Одобрен пројекат
Оцена: 83
„Комисија је подржала пројекат, јер доприноси култури Новог Сада и може
омогућити одговоре на питања из области образовања и васпитања“

64. Х-6-6/19-30
ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад
Часопис Златна греда
Одобрен пројекат
Оцена: 75
„Комисија је подржала пројекат, јер је од изузетног значаја за књижевност и
културу локалне заједнице“
65. Х-6-6/19-63
Удружење грађана "Куда.орг"
Књига «Црвени хоризонт» Дејана Сретеновића
Пројекат није подржан
Оцена: 54
„Комисија није подржала пројекат, јер није од значаја за културни развој Новог
Сада и не спада у приоритет за финансирање“
66. Х-6-6/19-58
Фондација "ЛЕГАТ СВЕТОЗАРА ПЕТРОВИЋА", Нови Сад
БЕЗЉУДИЦА Михал Рамач
Одобрен пројекат
Оцена: 71
„Комисија је подржала пројекат јер може допринети културном развоју и
књижевности Новог Сада.“
67. Х-6-6/19-57
Фондација "ЛЕГАТ СВЕТОЗАРА ПЕТРОВИЋА", Нови Сад
Небојша Миленковић „Нешто што страшно подсећа на живот“
Пројекат није подржан
Оцена: 56
„Комисија није подржала пројекат, јер није од великог значаја за културни развој
Новог Сада и не спада у основне циљеве Стратегије културног развоја Града.“
68. Х-6-6/19-55
Удружење уметника "ЛИКОВНИ КРУГ" Нови Сад
Мапа света Петроварадинске тврђаве
Пројекат није подржан
Оцена: 58
„Комисија није подржала пројекат, јер није иновативан, а и финансијски план је
иразито нереалан“
Пошто је размотрен утврђени дневни ред, Мирослав Алексић, председник Комисије, је
закључио IV седницу Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, у
15,00 часова.

ЗАПИСНИК САЧИНИО
Адриан Крањчевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирослав Алексић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури који
представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
Број: Х-6-6/19-137/1-5
Дана: 22. априла 2019. године

ЗАПИСНИК
са V седнице Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
одржане 22. априла 2019. године, у згради ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3,
први спрат, са почетком у 12,00 часова.
Седници су присуствовали: Мирослав Алексић, Весна Живковић и Јован Поповић, чланови
Комисије.
Поред чланова Комисије, седници је присуствовао Адриан Крањчевић, извршилац за
послове у области културе, у Градској управи за културу.
Чланови Комисије су прешли на утврђивање дневног реда. Након гласања, једногласно је
утврђен следећи
Дневни ред
1. Разматрање поднетих пројеката,
2. Предлози и мишљења.
1. тачка дневног реда
РАЗМАТРАЊЕ ПОДНЕТИХ ПРОЈЕКАТА
69. Х-6-6/19-73
Удружење грађана "ПО МЕРИ ГРАЂАНА"
„Новосадски медијски разговори са поводом“
Пројекат није подржан
Оцена: 55
„Комисија није подржала пројекат, јер није достављена сва потребна
документација“

70. Х-6-6/19-72
ГРАЂАНИН
„Хитлерови одреди смрти“
Пројекат није подржан
Оцена: 49
„Пројекат није предложен за финансирање, јер није достављена комплетна
документација“
71. Х-6-6/19-69
Друштво новосадских књижевника, Нови Сад
„Ogoljeni stihovi“ antologija novosadske rok poezije
Одобрен пројекат
Оцена: 77
„Комисија је подржала пројекат јер је изузетно иновативан и може допринети
развоју културе Новог Сада“
72. Х-6-6/19-70
Друштво новосадских књижевника, Нови Сад
„Nova priča Novog Sada“ – antologija novije novosadske proze
Одобрен пројекат
Оцена: 77
„Комисија је подржала пројекат јер је од значаја за књижевну сцену Новог Сада“
73. Х-6-6/19-68
Друштво новосадских књижевника, Нови Сад
E-časopis Međutim, DNK
Одобрен пројекат
Оцена: 75
„Комисија је подржала пројекат, јер је од значаја за културни развој и књижевност
не само Новог Сада, већ и државе.
74. Х-6-6/19-67
Фондација "ЛЕГАТ СВЕТОЗАРА ПЕТРОВИЋА", Нови Сад
Светозар Петровић. Преписка са загребачким колегама II Наталија Лудошки
(приређивач)
Одобрен пројекат
Оцена: 69
„Комисија је подржала пројекат јер је усклађен са основним принципима
Стратегије културног развоја Града и може обогатити књижевност заједнице“

75. Х-6-6/19-65
Друштво архитеката Новог Сада, Нови Сад
"ДаНС" - часопис за архитектуру и урбанизам 85
Одобрен пројекат
Оцена: 74
„Комисија је подржала пројекат, јер је од значаја за културни развој Новог Сада. У
питању је часопис дуге традиције и представља једини стручни часопис у тој
области“
76. Х-6-6/19-124
"Асоцијација Културанова"
Сувише плитак гроб
Пројекат није подржан
Оцена: 52
„Комисија није подржала пројекат, јер није од приоритетног значаја за културни
развој Града Новог Сада“
77. Х-6-6/19-22
Удружење "Браћа Вајагић", Нови Сад
Магареће пролеће роман
Пројекат није подржан
Оцена: 45
„Комисија нје подржала пројекат, јер није од приоритетног значаја за културни
развој Града Новог Сада“
78. Х-6-6/19-21
Удружење "Браћа Вајагић", Нови Сад
Сећање Даке Поповића
Одобрен пројекат
Оцена: 76
„Комисија је подржала пројекат, јер је од значаја за историју и културу Новог
Сада“
79. Х-6-6/19-20
Мало историјско друштво - Нови Сад, Сремска Каменица, Нови Сад
Злочини на културно-историјским споменицима и предметима у Срему
Одобрен пројекат
Оцена: 72
„Комисија је одржала пројекат, јер је од значаја за националну културу и историју“

80. Х-6-6/19-19
Мало историјско друштво - Нови Сад, Сремска Каменица, Нови Сад
Владимир Николић Земунски
Одобрен пројекат
Оцена: 72
„Комисија је подржала пројекат, јер је од значаја за националну историју и
културу“
81. Х-6-6/19-18
Мало историјско друштво - Нови Сад, Сремска Каменица, Нови Сад
Портрети народног краља у уметничким делима: Петар Први Карађорђевић (18441921)
Одобрен пројекат
Оцена: 74
„Комисија је подржала пројекат, јер је од изузетног значаја за националну историју
и културу“
82. Х-6-6/19-17
Друштво новинара Војводине, Нови Сад
Dva veka karikature na prostorima Jugoslavije - tom II
Одобрен пројекат
Оцена: 74
„Комисија је подржала пројекат, јер доприноси уметности и култури не само
локалне заједнице, већ и државе“
83. Х-6-6/19-14
Завичајни клуб општине Шид, Шид
Публиковање књиге „Јеврејске породице у Новом Саду и околини“
Одобрен пројекат
Оцена: 72
„Комисија је подржала пројекат, јер је од значаја за историју Новог Сада“
84. Х-6-6/19-15
Друштво за русински језик, и књижевност и културу, Нови Сад
Зборник радова "STUDIA RUTHENICA" 24 (37) 2019
Одобрен пројекат
Оцена: 79
„Комисија је подржала пројекат, јер је од виталног значаја за русинску националну
заједницу“

85. Х-6-6/19-42
"КОВИЉ-АСОЦИЈАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ТУРИЗМА", Ковиљ, Нови
Сад
МОНОГРАФИЈА ГИГА ЂУРАГИЋ ДИЛЕ
Одобрен пројекат
Оцена: 77
„Комисија је подржала пројекат, јер је од изузетног значаја за културу и историју
сликарства наше државе“
86. Х-6-6/19-36
Удружење композитора Војводине, Нови Сад
Нека песма лети – најлепше песме за децу за млађу и за ону старију
Одобрен пројекат
Оцена: 75
„Комисија је подржала пројекат јер је од изузетног значаја за културни развој
Града“
87. Х-6-6/19-79
Удружење грађана "Змијање", Каћ
Издавање ревије „Змијање“, број 8
Одобрен пројекат
Оцена: 71
„Комисија је подржала пројекат јер негује традицију и културу нашега народа“
88. Х-6-6/19-83
Друштво за румунски језик Војводине - Република Србија, Вршац
Вишејезички часопис „НОВИ МОСТ“
Одобрен пројекат
Оцена: 73
„Комисија је подржала пројекат јер је од виталног значаја за културу румунске
националне заједнице“
89. Х-6-6/19-74
Удружење грађана "Пхралипе Нови Сад", Нови Сад
ZABORAVLJENE ROMSKE PRIČE III
Одобрен пројекат
Оцена: 74
„Комисија је подржала пројекат јер је од виталног значаја за културу ромске
националне заједнице и усклађен је са основиним принципима Стратегије
културног развоја Града“

90. Х-6-6/19-47
САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ
Роман „Банатски дамари“
Пројекат није подржан
Оцена: 56
„Комисија није подржала пројекат јер није од изузетног значаја за развој културе
Града“
91. Х-6-6/19-46
САВЕЗ КЊИЖЕВНИКА У ОТАЏБИНИ И РАСЕЈАЊУ, FUTOG, NOVI SAD
Зборник „остајте овде“
Пројекат није подржан
Оцена: 54
„Комисија није подржала пројекат, јер није од кључног и виталног значаја за
културни развој Града Новог Сада“
92. Х-6-6/19-51
Фондација "Матица мира" Нови Сад
Фрушка гора трећа Света гора
Пројекат није подржан
Оцена: 56
„Комисија није подржала пројекат, јер није од приоритетног значаја за културни
развој Новог Сада“
93. Х-6-6/19-92
Фондација "ГРУПА СЕВЕР", Нови Сад
Владика Јован Пурић „Бог, човек, откровења“
Одобрен пројекат
Оцена: 80
„Комисија је подржала пројекат, јер је од значаја за националну културу“
94. Х-6-6/19-93
Фондација "ГРУПА СЕВЕР", Нови Сад
Драган Јовановић Данилов „Изабране и нове песме“
Одобрен пројекат
Оцена: 84
„Комисија је подржала пројекат, јер је од изузетног значаја за националну
књижевност и културу“

95. Х-6-6/19-94
Фондација "ГРУПА СЕВЕР", Нови Сад
Рајко Петров Ного „Изабране и нове песме“
Одобрен пројекат
Оцена: 83
„Комисија је подржала пројекат, јер је од изузетног значаја за српску књижевност и
културу“

Пошто је размотрен утврђени дневни ред, Мирослав Алексић, председник Комисије, је
закључио V седницу Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, у
15,00 часова.

ЗАПИСНИК САЧИНИО
Адриан Крањчевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирослав Алексић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури који
представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
Број: Х-6-6/19-137/1-6
Дана: 24. априла 2019. године

ЗАПИСНИК
са VI седнице Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва
одржане 24. априла 2019. године, у згради ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3,
први спрат, са почетком у 11,00 часова.
Седници су присуствовали: Мирослав Алексић, Весна Живковић и Јован Поповић, чланови
Комисије.
Поред чланова Комисије, седници је присуствовао Адриан Крањчевић, извршилац за
послове у области културе, у Градској управи за културу.
Чланови Комисије су прешли на утврђивање дневног реда. Након гласања, једногласно је
утврђен следећи
Дневни ред
1. Разматрање поднетих пројеката,
2. Предлози и мишљења.
1. тачка дневног реда
РАЗМАТРАЊЕ ПОДНЕТИХ ПРОЈЕКАТА
96.

Х-6-6/19-95
Хрватско културно просветно друштво „Јелачић“, Петроварадин
„Родословље петроварадинских староседелачких породица“
Пројекат није подржан
Оцена: 55
„Комисија није подржала пројекат јер није достављена сва неопходна
документација“

97.

Х-6-6/19-78
Удружење грађана "ФАБРИКА ЗНАЊА И ОЧУВАЊА"
„Велике личности старог Новог Сада“
Пројекат није подржан
Оцена: 63
„Комисија није подржала пројекат , јер није достављена сва неопходна
документација“

98.

Х-6-6/19-121
НОВОСАДСКИ КЛУБ, Нови Сад
СВЕСКЕ ЗА ИСТОРИЈУ НОВОГ САДА БРОЈ 21
Одобрен пројекат
Оцена: 80
„Комисија је подржала пројекат јер је од изузетног значаја за историју и културу
Новог Сада“

99.

Х-6-6/19-122
НОВОСАДСКИ КЛУБ, Нови Сад
СЕОБНИК
Одобрен пројекат
Оцена: 74
„Комисија је подржала пројекат јер је од значаја за књижевност и културу Новог
Сада“

100.
Х-6-6/19-123
НОВОСАДСКИ КЛУБ, Нови Сад
ЗВОНА ЗЛАТНОГА НЕБА
Одобрен пројекат
Оцена: 72
„Комисија је подржала пројекат, јер је од значаја за књижевни развој Новог Сада
101.
Х-6-6/19-81
СРПСКА АСОЦИЈАЦИЈА ПРЕДАВАЧА И ПОШТОВАЛАЦА РУСКОГ ЈЕЗИКА
ЛИТЕРАТУРЕ ИСТОРИЈЕ И КУЛТУРЕ
„Русија“ 3. Том
Пројекат није подржан
Оцена: 53
„Комисија није подржала пројекат због великих неправилности и непотпуне
документације“

102.
Х-6-6/19-109
SUBURBIUM, Петроварадин
Пробуђени град – Подграђе Петроварадинске тврђаве
Пројекат је подржан
Оцена: 68
„Комисија је подржала пројекат, јер је у потпуности усклађен са основним
циљевима Стратегије културног развоја Града Новог Сада“
103.
Х-6-6/19-117
Удружење Матица српска у Дубровнику
Штетне језичке последице новосадског договора
Пројекат није подржан
Оцена: 60
„Комисија није подржала пројекат, јер није достављена сва неопходна
документација“
104.
Х-6-6/19-82
„Спасимо децу – спасићемо Србију“
Галаксија срце
Пројекат није подржан
Оцена: 54
„Комисија није подржала пројекат, јер није достављена сва неопходна
документација“
105.
Х-6-6/19-103
Друштво за румунски језик Војводине - Република Србија, Вршац
„МОНОГРАФИЈА – 70 година програма на румунском језику на радио Новом Саду
(1949-2019)“
Одобрен пројекат
Оцена: 75
„Комисија је подржала пројекат, јер је од великог значаја за културу румунске
националне заједнице“
106.
Х-6-6/19-8
Удружење EUprogress, Нови Сад
АНТОЛОГИЈА ФОТОГРАФИЈЕ ВОЈВОДИНЕ
Одобрен пројекат
Оцена: 90
„пројекат је предложен за финансирање јер је од капиталног значаја за уметност
фотографије и њену историју на овим просторима“

107.
Х-6-6/19-114
Завичајно удружење ''Сава Мркаљ'', Нови Сад
ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ НЕБОЈШЕ ДЕВЕТАКА
Одобрен пројекат
Оцена: 80
„Комисија је подржала пројекат, јер је у потпуности усклађен са основним
принципима Стратегије културног развоја Града Новог Сада“
108.
Х-6-6/19-115
"Српски филозофски форум", Нови Сад
Часопис "Филозофеме", бр.12 и бр.13
Одобрен пројекат
Оцена: 76
„Комисија је подржала пројекат, јер доприноси културном развоју заједнице“
109.
Х-6-6/19-111
Кластер креативних индустрија Војводине
„Шеста страна света“
Пројекат није подржан
Оцена: 56
„Комисија није подржала пројекат, јер није од приоритетног значаја за културни
развој Новог Сада“
110.
Х-6-6/19-48
Међународни центар књижевности за децу ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ, Нови Сад
Часопис Детињство
Одобрен пројекат
Оцена: 73
„Комисија је подржала пројекат, јер је од значаја за културни развој Новог Сада“
111.
Х-6-6/19-128
Невладина организација „Трандафили“
„Грци уз Србе у Угарској“
Пројекат није подржан
Оцена: 54
„Комисија није подржала пројекат, јер не спада у примарне циљеве Стратегије
културног развоја Града“

112.
Х-6-6/19-49
Удружење грађана „Тара“
Збирка приповедака „Острва“
Одобрен пројекат
Оцена: 73
„Комисија је подржала пројекат јер је од значаја за књижевност Новог Сада“
113.
Х-6-6/19-76
Удружење грађана „Земљанин“
Знамените жене Новог Сада
Пројекат није подржан
Оцена: 63
„Комисија није подржала пројекат, јер није достављена сва неопходна
документација“
114.
Х-6-6/19-127
Друштво новинара Војводине, Нови Сад
Новосадска свита бр. 4
Пројекат није подржан
Оцена: 56
„Комисија није подржала пројекат, јер није од приоритетног значаја за културни
развој Града“
115.
Х-6-6/19-89
Удружење грађана Промоција здравог живота
Бизнис на штиклама
Пројекат није подржан
Оцена: 43
„комисија није подржала пројекат, јер је у потпуности неусклађен са основним
принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града“
116.
Х-6-6/19-91
Удружење грађана "СРПСКИ КРАЈЕВИ", Нови Сад
Часопис Српски крајеви
Одобрен пројекат
Оцена: 65
„Комисија је подржала пројекат јер доприноси неговању српске културе, историје и
традиције“
117.
Х-6-6/19-84
Хрватско културно-уметничко-просветно друштво "Станислав Препрек" Нови Сад,
Нови Сад
Препрекова јесен 2019.
Одобрен пројекат

Оцена: 69
„Комисија је подржала пројекат јер је од значаја за културни развој Града“
118.
Х-6-6/19-85
Хрватско културно-уметничко-просветно друштво "Станислав Препрек" Нови Сад,
Нови Сад
Збирка поезије на чакавском наречју „А ча?“ аутора Младена Фрање Никшића
Одобрен пројекат
Оцена: 69
„Комисија је подржала пројекат јер је усклађен са Стратегијом културног развоја
Града и задовољава све критеријуме“
119.
Х-6-6/19-86
Хрватско културно-уметничко-просветно друштво "Станислав Препрек" Нови Сад,
Нови Сад
Препреково прољеће 2019.
Одобрен пројекат
Оцена: 69
„Комисија је подржала пројекат јер је од значаја за културни развој Новог Сада“
120.
Х-6-6/19-105
Удружење EUprogress, Нови Сад
ЧЕНЕЈ, етнолошки записи
Одобрен пројекат
Оцена: 75
„Комисија је подржала пројекат јер је у потпуности усклађен са основним
принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града Новог Сада“
121.
Х-6-6/19-112
ИНСТИТУТ ЗА НАЦИОНАЛНУ СТРАТЕГИЈУ, Нови Сад
НОВИ САД: ЧЕТИРИ ПУТОВАЊА – монографија
Одобрен пројекат
Оцена: 72
„Комисија је подржала пројекат јер је од значаја за културни развој Новог Сада“
122.
Х-6-6/19-125
Удружење грађана македонске националне мањине "Кирил и Методиј" Нови Сад,
Нови Сад
Prevod od makedonski na srpski jezik „Da se ne zaboravi – Monografija“
Одобрен пројекат
Оцена: 74
„Комисија је подржала пројекат јер је од значаја за мекдонску националну
заједницу“

123.
Х-6-6/19-126
Друштво новинара Војводине, Нови Сад
«Нови Сад – Змајев град»
Пројекат није подржан
Оцена: 56
„Комисија није подржала пројекат јер није иновативан и не спада у приоритетне
значаје. Финансијски план није добро урађен.“
124.
Х-6-6/19-5
Соколско друштво «Војводина»
Фото-монографија Новосадсаког соколског друштва
Пројекат није подржан
Оцена: 52
„Комисија није подржала пројекат јер је из области спорта, а не културе. Постоје
одрђене неправилности у достављеној документацији“
125.
Х-6-6/19-116
Удружење Матица српска у Дубровнику
Научни скуп „Посебност новосадског изговора и проблеми у употреби ћирилице“
Пројекат није подржан
Оцена: 57
„Пројекат није подржан за финансирање јер је из области науке“

Пошто је размотрен утврђени дневни ред, Мирослав Алексић, председник Комисије, је
закључио VI седницу Комисије за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у
култури који представљају значајна остварења у области књижевног стваралаштва и издаваштва, у
14,15 часова.

ЗАПИСНИК САЧИНИО
Адриан Крањчевић

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Мирослав Алексић

