
 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ 

 

ЗАПИСНИК 

 

                  На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр.), члана 61. став 1. тачка 3. Статута Града Новог Сада 

(„Службени лист Града Новог Сада“, број 11/19), Одлуке  о избору пројеката у култури из 

области савременог стваралаштва - музика, ликовне, примењене, визуелне уметности, 

дизајн и архитектура у 2019. години, Одлуке о избору пројеката у култури из области 

савременог стваралаштва - позоришна уметност и уметничка игра, класичан балет, 

савремена игра, филмска уметност и остало аудио-визуелно стваралаштво, дигитално 

стваралаштво и мултимедија у 2019. години и Одлуке о избору пројеката у култури из 

области савременог стваралаштва - остала извођења културних програма и културних 

садржаја: фестивали, манифестације, мјузикл, циркус, пантомима, улична уметност и 

слично, у 2019. години. 

 

Решењем градоначелника број: X-6-4/2019-560-II именована је комисија у саставу: Зоран 

Булатовић, Иконија Радевић Вујовић и Павел Сурови. 

 

Усвојен је пословник о раду комисије у следећем тексту:  

 

  

           Члан 1. 

Овим Пословником регулише се начин рада Комисије.  

 

           Члан 2. 

Комисија на својој првој седници бира председника, који координира рад и води седнице, 

и чине је још два члана, из реда угледних и афирмисаних уметника и стручњака у култури. 

 

Члан 3.  

Сваки члан Комисије има обавезу да се изјасни да ли се налази у сукобу интереса.  

 

Члан 4. 

Комисија се у свом раду руководи начелима културног развоја утврђених у Закону и 

Стратегијом културног развоја Града Новог Сада.  

 

 

 



Члан 5. 

Комисија је самостална и независна у свом раду и одлучивању, а послове  обавља у 

складу са законом и другим прописима.  

 

Члан 6.  

Комисија ради и одлучује на седницама.  

Седнице Комисије се одржавају радним данима у просторијама Градске управе за 

културу Града Новог Сада. 

Седнице Комисије сазива и њима председава председник Комисије.  

 

Члан 7.  

Председник Комисије:  

- сазива и председава седницама Комисије,  

- потписује акта Комисије,  

- стара се о примени овог пословника,  

- стара се о томе да Комисија ради у складу са прописима,  

- обавља и друге послове.  

 

                                                                 Члан 8. 

Чланови Комисије:  

- учествују у раду и гласају о сваком предлогу о коме се одлучује на седници,  

- обављају друге послове и задатке које одреди председник Комисије. 

                                                           

         Члан 9. 

Комисија констатује да ли су пријаве благовремене и потпуне, те да ли су подносиоци 

регистровани за обављање делатности културе, сходно члану 6. Уредбе.    

  

Члан 10. 

Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, пријаве 

које нису попуњене на прописаном обрасцу, као и пријаве оних учесника на конкурсу, 

који нису поднели извештај о реализацији пројекта за 2018. годину или су поднели 

непотпун извештај, односно нису оправдали додељена финансијска средства из буџета 

Града. Такође, за непотпуне пријаве ће се сматрати оне пријаве у којима трошкови 

пројекта нису таксативно наведени. 

 

Члан 11. 

Комисија је дужна да савесно и одговорно оцењује све приспеле пројекте на основу 

вредновања критеријума утврђених у члану 3. Уредбе, и у складу са општим и посебним 

условима Конкурса. 

                                                                                      

            Члан 12. 

Оцењивање пројеката врши сваки члан Комисије за сваки пројекат појединачно (Образац 

број 1А). 

 

Члан 13. 

О раду Комисије се води Записник. 

Комисија одлучује о сваком пројекту већином гласова од укупног броја чланова Комисије, 

а председник у Записнику формулише разлоге за прихватање или неприхватање пројекта.   



Члан 14. 

Комисија је дужна да Градској управи за културу достави Извештај о спроведеном 

поступку Јавног конкурса.  

Извештај треба да садржи учеснике на конкурсу, списак изабраних пројеката и износ 

финансијских средстава за суфинансирање реализације сваког појединачног изабраног 

пројекта.                                                                                                                    

                                                                                  

                Члан 15. 

Овај пословник ступа на снагу даном доношења.                         

 

На конкурс за области музика,ликовне,примењене,визуелне уметности,дизајн и 

архитектура пристигао је укупно 161 пројекат. 
 

Комисија је оценила пројекте на следећи начин: 
 

Број предмета: X-6-4/19-410 Број електронске пријаве: 177720891 Назив 

подносиоца пројекта: Centar za muzicku edukaciju Назив пројекта: "Panonsko 

alpski odjeci" Укупна вредност пројекта:  816.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   680.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  65

 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати 

пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-155 Број електронске пријаве: 139106528 Назив 

подносиоца пројекта: Bulevar Books DOO Назив пројекта: Књижара која свира

 Укупна вредност пројекта:  578.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   463.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  77 бодова. 

Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

. 

Број предмета: X-6-4/19-50 Број електронске пријаве: 116930203 Назив 

подносиоца пројекта: АУДИО КОНСТРУКТОР ДОО Назив пројекта:

 Новосадски уранак Укупна вредност пројекта:  1.790.000,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   440.000,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 72 

бодова. Закључак је да : Пројекат доприноси социјалном унапређењу квалитета 

живота. 

 

Број предмета: X-6-4/19-553 Број електронске пријаве: 177486277 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење композитора Војводине Назив пројекта:

 МУЗИКА У ПРАИСТОРИЈСКОЈ ЕВРОПИ Укупна вредност пројекта:  

286.800,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   210.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је :0 Пројекат је стигао после рока.  

 

Број предмета: X-6-4/19-552 Број електронске пријаве: 176722487 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење композитора Војводине Назив пројекта:

 ПУТОВАЊЕ Укупна вредност пројекта:  2.022.194,54   Средства која се траже од 



града за финансирање пројекта:   1.222.194,54  Комисија је оценила пројекат са оценом 

од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 0 

(пријаве у папиру стигле 1.3.)  Стигао после рока. 

 

Број предмета: X-6-4/19-298 Број електронске пријаве: 174246720 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана „Змијање“ Назив пројекта:

 Ликовно саборовање, Каћ 2019 Укупна вредност пројекта:  277.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   155.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 0 Погрешан образац пријаве 

 

Број предмета: X-6-4/19-368 Број електронске пријаве: 167206174 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење Српски крајеви Назив пројекта: Фестивал 

српских крајева "Стазама завичаја" Укупна вредност пројекта:  2.900.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   1.300.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је :0 , пројекат нема 4 пријаве које су обавезне по условима конкурса, 

непотпуна документација. 

 

Број предмета: X-6-4/19-405 Број електронске пријаве: 156965217 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење Пер.Арт Назив пројекта: Ми нисмо 

чудовишта(радни назив) инклузивна представа Укупна вредност пројекта:  3.277.100,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   1.859.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 0 Није оправдао средства 2018, погрешан образац пријаве, непотпуна 

документација. 

 

Број предмета: X-6-4/19-519 Број електронске пријаве: 151410683 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење Шансона Назив пројекта: Шансоном за мир

 Укупна вредност пројекта:  318.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   218.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 0, непотпуна 

документација 

 

Број предмета: X-6-4/19-103 Број електронске пријаве: 125351140 Назив 

подносиоца пројекта: The Iwano Project FOUNDATION Назив пројекта: The 

Iwano Projеct - Retro XL ( XL - римски број 40) Укупна вредност пројекта:  1.281.300,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   1.281.300,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 0 Погрешан образац пријаве и погрешна област. 

 

Број предмета: X-6-4/19-554 Број електронске пријаве: 152418053 Назив 

подносиоца пројекта: Парохија свети Петар и Павле Назив пројекта:

 Божићне песме - Кољади Укупна вредност пројекта:  231.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   147.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је : 0 , (пријаве у папиру стигле 1.3.) Пројекат стигао после рока. 

 



 Број електронске пријаве: 117496858 Назив подносиоца пројекта:

 Удружење композитора Војводине Репрезентативно удружење у култури Назив 

пројекта: НЕКА ПЕСМА ЛЕТИ - најлепше песме за децу за млађу и за ону старију

 Укупна вредност пројекта:  788.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   388.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је :0, Пројекат је 

стигао после рока. 

 

Број предмета: X-6-4/19-517 Број електронске пријаве: 131749961 Назив 

подносиоца пројекта: КУД ПЕНЗИОНЕРА "ИСИДОР БАЈИЋ" Назив пројекта:

 Смотра хорског  стваралаштва ветерана Укупна вредност пројекта:  117.674,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   112.674,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 36 Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски 

не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-404 Број електронске пријаве: 153922677 Назив 

подносиоца пројекта: креативни м кутак Назив пројекта: „Пусти глас, појачај 

бас“ Укупна вредност пројекта:  1.106.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   536.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 37

 Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу 

укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-424 Број електронске пријаве: 159365945 Назив 

подносиоца пројекта: КНАП Назив пројекта: Импростор - серијал концерата 

импровизоване музике Укупна вредност пројекта:  1.576.040,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   545.000,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је :

 39 Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на 

основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-333 Број електронске пријаве: 143944797 Назив 

подносиоца пројекта: Хор Краљица Марија Назив пројекта: Звуковез

 Укупна вредност пројекта:  594.400,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   479.292,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 40

 Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу 

укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-375 Број електронске пријаве: 151998903 Назив 

подносиоца пројекта: Фондација НеоплантАрт Назив пројекта: НеоплантАрт 

летња школа музике Укупна вредност пројекта:  690.000,00   Средства која се траже од 

града за финансирање пројекта:   234.600,00  Комисија је оценила пројекат са оценом 

од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 41

 Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу 

укупне оцене. 

 



Број предмета: X-6-4/19-237 Број електронске пријаве: 146540200 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење АРТемпо Нови Сад Назив пројекта: Обоа 

фест "Обојимо град обоом" Укупна вредност пројекта:  2.265.500,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   755.000,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је :

 42 Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на 

основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-72 Број електронске пријаве: 120344726 Назив 

подносиоца пројекта: The Iwano Project FOUNDATION Назив пројекта: The 

Iwano Proejct - TOO LOUD Укупна вредност пројекта:  1.916.443,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   1.916.443,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је :

 42 Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на 

основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-434 Број електронске пријаве: 171718737 Назив 

подносиоца пројекта: МЕДИЈАКУЛТ  – задруга медијских и културних стваралаца

 Назив пројекта: Сусрети с популарном музиком словенског истока

 Укупна вредност пројекта:  731.442,19   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   731.442,19  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 44

 Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу 

укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-146 Број електронске пријаве: 129114843 Назив 

подносиоца пројекта: Музичка омладина Новог Сада Назив пројекта:

 Циклус "Божићно-новогодишњи концерти 2019/2020" Укупна вредност пројекта:  

2.734.550,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   1.370.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је : 45 Комисија након бодовања одлучује да 

пројекат финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-464 Број електронске пријаве: 155242323 Назив 

подносиоца пројекта: Уметнички центар ЛАРТ Назив пројекта: Камерни дуо 

„Unico“ – 20  година Укупна вредност пројекта:  364.000,00   Средства која се траже од 

града за финансирање пројекта:   140.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом 

од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 47

 Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу 

укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-326 Број електронске пријаве: 171501077 Назив 

подносиоца пројекта: Институт за развој публике Назив пројекта: Та досадна 

опера Укупна вредност пројекта:  1.095.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   470.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 48

 Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу 

укупне оцене. 



 

Број предмета: X-6-4/19-324 Број електронске пријаве: 149213132 Назив 

подносиоца пројекта: Колектив за промоцију савремене музике Студио 6 Назив 

пројекта: Харфа! Женско стваралаштво кроз епохе Укупна вредност пројекта:  

295.150,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   92.150,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је : 48 Комисија након бодовања одлучује да 

пројекат финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-402 Број електронске пријаве: 178099502 Назив 

подносиоца пројекта: Унија студентских организација Универзитета у Новом Саду

 Назив пројекта: ОКЦе: Синергијом до престонице културе Укупна 

вредност пројекта:  672.000,00   Средства која се траже од града за финансирање 

пројекта:   552.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је :59  Комисија сматра да 

финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-549 Број електронске пријаве: 143569764 Назив 

подносиоца пројекта: Asocijacija Kulturanova Назив пројекта: TAKT festival

 Укупна вредност пројекта:  518.500,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   395.350,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 59

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-73 Број електронске пријаве: 125103795 Назив 

подносиоца пројекта: "Страда" Нови Сад Назив пројекта: ПАНОНСКИ 

БИСЕРИ Укупна вредност пројекта:  2.005.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   1.080.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 59

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-342 Број електронске пријаве: 150720538 Назив 

подносиоца пројекта: Омладински центар ЦК13 Назив пројекта:Нова џез сцена

 Укупна вредност пројекта:  2.507.040,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   516.460,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 60

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-498 Број електронске пријаве: 176724753 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана „Унија младих“ Назив пројекта:

 “Acapella концерт“ Укупна вредност пројекта:  1.355.000,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   1.070.000,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је :

 61 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-498 Број електронске пријаве: 116643270 Назив 

подносиоца пројекта: Čepom do osmeha Назив пројекта: Muzička terapija

 Укупна вредност пројекта:  530.000,00   Средства која се траже од града за 



финансирање пројекта:   420.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 61

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-341 Број електронске пријаве: 153061337 Назив 

подносиоца пројекта: Омладински центар ЦК13 Назив пројекта: Ново у 

популарној музици 2019 Укупна вредност пројекта:  1.891.020,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   574.460,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је :

 62 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-332 Број електронске пријаве: 149540085 Назив 

подносиоца пројекта: Ромски омладински центар Назив пројекта: Упознавање 

са богатством ромског фоклора Укупна вредност пројекта:  325.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   295.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је : 63 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-198 Број електронске пријаве: 130433756 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана куда.орг Назив пројекта: NOISM - 

Нови облици истраживања савремене музике Укупна вредност пројекта:  4.274.080,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   802.160,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 63 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-192 Број електронске пријаве: 134476725 Назив 

подносиоца пројекта: Centar za multidisciplinarna istraživanja i komunikaciju Назив 

пројекта: Ser Žile- dunavski rok za klince Укупна вредност пројекта:  1.400.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   1.400.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 63 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-189 Број електронске пријаве: 136955286 Назив 

подносиоца пројекта: Центар за производњу знања и вештина Назив пројекта:

 ФРКА#5 Нови Сад Укупна вредност пројекта:  1.170.000,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   570.000,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је :

 64 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-143 Број електронске пријаве: 131085664 Назив 

подносиоца пројекта: Друштво младих музичара ИНСТРУМЕНТАЛ Назив 

пројекта: Музичко развијалиште Укупна вредност пројекта:  300.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   240.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 64 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-108 Број електронске пријаве: 126041468 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење "Замрзнути тонови" Назив пројекта:



 Снимање албума Ритма нереда:"13" Укупна вредност пројекта:  1.292.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   646.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 64 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-25 Број електронске пријаве: 114973576 Назив 

подносиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НОВОГ САДА Назив 

пројекта: ЛЕТИ ПЕСМО МОЈА, РАВНИЦОМ Укупна вредност пројекта:  

358.747,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   358.747,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је : 64 Комисија сматра да финансијски треба 

подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-26 Број електронске пријаве: 114848401 Назив 

подносиоца пројекта: УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НОВОГ САДА Назив 

пројекта: ВОЛИМО ДА ПЕВАМО Укупна вредност пројекта:  357.747,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   357.747,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 64 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-19 Број електронске пријаве: 112461028 Назив 

подносиоца пројекта: Nur - svetlost Назив пројекта: „Дани исламске уметности 

и културе у Новом Саду 2019“ Укупна вредност пројекта:  800.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   550.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је : 64 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-22 Број електронске пријаве: 111225883 Назив 

подносиоца пројекта: Novosadski Nonet Назив пројекта: Dunavski ples po 

Balkanu Укупна вредност пројекта:  485.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   485.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 64

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-107 Број електронске пријаве: 124239753 Назив 

подносиоца пројекта: ХММ... Назив пројекта: "Звук без зида"

 Укупна вредност пројекта:  418.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   106.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 64

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-463 Број електронске пријаве: 149297052 Назив 

подносиоца пројекта: Udruženje građana TAJJ Назив пројекта: "Kamerni 

ringišpil" Укупна вредност пројекта:  250.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   150.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 65

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 



Број предмета: X-6-4/19-201 Број електронске пријаве: 146598964 Назив 

подносиоца пројекта: Фонд Мондо д'арте-Свет уметности Назив пројекта:

 Европски музчки мостови Укупна вредност пројекта:  1.188.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   990.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је : 65 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-36 Број електронске пријаве: 113598439 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење ЛЕПИ ЈОВА Назив пројекта: Нови етно 

Сад у Будимпешти Укупна вредност пројекта:  400.000,00   Средства која се траже од 

града за финансирање пројекта:   380.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом 

од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 

 65 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-257 Број електронске пријаве: 120923814 Назив 

подносиоца пројекта: HORZ Назив пројекта: Boris Kovač – dan, zemlja, 4 čoveka

 Укупна вредност пројекта:  2.535.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   925.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 66

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-12 Број електронске пријаве: 111687022 Назив 

подносиоца пројекта: Креативно едукативни центар НС021 Назив пројекта:

 ШАЈКАШКИ КУЛТУРНИ ПРОГРАМ 2019 Укупна вредност пројекта:  

510.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   385.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је : 66 Комисија сматра да финансијски треба 

подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-479 Број електронске пријаве: 142544504 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење креативно-едукативни центар " Музички Атеље"

 Назив пројекта: Интернационални сусрети виолиниста Укупна вредност 

пројекта:  794.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   

370.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из 

текста конкурса. Коначна и укупна оцена је :67 Комисија сматра да финансијски треба 

подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-167 Број електронске пријаве: 136515604 Назив 

подносиоца пројекта: ФлориАрт Назив пројекта: Интернационално 

такмичење гудача ""Artisti dell'Arco" Укупна вредност пројекта:  1.000.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   500.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 68 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-43 Број електронске пријаве: 116176070 Назив 

подносиоца пројекта: Завичајно удружење "Крушево Брдо" Назив пројекта:

 Музика (стваралаштво, продукција, интерпретација)-Дани Крушева Брда

 Укупна вредност пројекта:  500.000,00   Средства која се траже од града за 



финансирање пројекта:   200.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је :68 Комисија 

сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-81 Број електронске пријаве: 122390428 Назив 

подносиоца пројекта: Новосадски дувачки квинтет Назив пројекта:

 Фестивал камерне музике Укупна вредност пројекта:  4.212.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   860.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је : 69 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-344 Број електронске пријаве: 148381330 Назив 

подносиоца пројекта: Асоцијација гитариста Војводине Назив пројекта:

 Омладински кантауторски фестивал 2019. Укупна вредност пројекта:  

630.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   390.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је :69 Комисија сматра да финансијски треба 

подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-39 Број електронске пријаве: 114295954 Назив 

подносиоца пројекта: AMAJLIJA Назив пројекта: MAMUTI Укупна 

вредност пројекта:  810.000,00   Средства која се траже од града за финансирање 

пројекта:   340.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 70 Комисија сматра да 

финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-238 Број електронске пријаве: 177305021 Назив 

подносиоца пројекта: FOKUS Назив пројекта: „Виолина фест“

 Укупна вредност пројекта:  530.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   330.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 72

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-241 Број електронске пријаве: 176390730 Назив 

подносиоца пројекта: Центар за афирмацију и развој Назив пројекта: Blues 

Jazz Festival Укупна вредност пројекта:  905.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   700.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 72

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-484 Број електронске пријаве: 154935937 Назив 

подносиоца пројекта: Вокални студио ОРФЕЛИН Назив пројекта: Музички 

камп и гостовање Филхармоније младих Укупна вредност пројекта:  2.290.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   600.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 72 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 



Број предмета: X-6-4/19-527 Број електронске пријаве: 151357252 Назив 

подносиоца пројекта: Vojvodina music Назив пројекта: Гарави сокак за малу 

и велику децу Укупна вредност пројекта:  980.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   850.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 72

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-76 Број електронске пријаве: 117571005 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење композитора Војводине Репрезентативо удружење 

у култури Назив пројекта: Годишњи концерт Удружења композитора Војводине

 Укупна вредност пројекта:  1.764.500,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   1.110.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 72

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-166 Број електронске пријаве: 136382398 Назив 

подносиоца пројекта: FloriArt Назив пројекта: VI Међународно 

такмичење соло певача "Вера Ковач Виткаи" Укупна вредност пројекта:  1.200.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   600.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 76 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-327 Број електронске пријаве: 172990425 Назив 

подносиоца пројекта: Културно-уметничко друштво "Светозар Марковић" Назив 

пројекта: ВЕЧЕРИ ХОРСКЕ МУЗИКЕ Укупна вредност пројекта:  1.113.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   780.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 80 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-145 Број електронске пријаве: 129076723 Назив 

подносиоца пројекта: Музичка омладина Новог Сада Назив пројекта:

 Новосадско музичко лето 2019 Укупна вредност пројекта:  4.844.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   3.310.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 80 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-61 Број електронске пријаве: 116450691 Назив 

подносиоца пројекта: Српско културно уметничко друштво „Железничар“ , 

(Ансамбл “Вила”) Назив пројекта: „Осамсто цветова српске духовности и  

фолклорне уметности“ Укупна вредност пројекта:  2.190.000,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   1.080.000,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је :

 82 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-60 Број електронске пријаве: 115574035 Назив 

подносиоца пројекта: Локални креативни погон Назив пројекта: Дечије 

стваралаштво Укупна вредност пројекта:  540.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   460.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 



5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 83

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-110 Број електронске пријаве: 126032573 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана "Војвођански мешовити хор" Нови Сад

 Назив пројекта: Бетовен - "Снага љубави" Укупна вредност пројекта:  

1.868.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   1.307.500,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је : 84 Комисија сматра да финансијски треба 

подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-346 Број електронске пријаве: 148099158 Назив 

подносиоца пројекта: Aсоцијација гитариста Војводине Назив пројекта: 13. 

Војвођански фестивал класичне гитаре Укупна вредност пројекта:  2.000.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   900.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 84 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-152 Број електронске пријаве: 138187159 Назив 

подносиоца пројекта: Новосадски камерни хор Назив пројекта: Културне 

станице -  Европска такмичења 2019. Укупна вредност пројекта:  1.122.400,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   658.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 85 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-186 Број електронске пријаве: 139709464 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана Еуфонија Назив пројекта:

 Четврти интернационални фестивал Еуфонија Укупна вредност пројекта:  

1.590.400,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   686.400,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је : 86 Комисија сматра да финансијски треба 

подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-360 Број електронске пријаве: 146938965 Назив 

подносиоца пројекта: Дунавска соната Назив пројекта: Концертна сезона 

2019 Укупна вредност пројекта:  1.250.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   1.250.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 87

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-235 Број електронске пријаве: 165677840 Назив 

подносиоца пројекта: Савез студената Универзитета у Новом Саду Назив 

пројекта: Музичка шаНСа Укупна вредност пројекта:  5.175.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   1.220.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је : 90 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 



Број предмета: X-6-4/19-84 Број електронске пријаве: 137488481 Назив 

подносиоца пројекта: Valmaro trio Назив пројекта: "Kamerata Akademika" 

Novom Sadu Укупна вредност пројекта:  2.145.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   1.000.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 90

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-144 Број електронске пријаве: 128747662 Назив 

подносиоца пројекта: Музичка омладина Новог Сада Назив пројекта:

 Новосадске музичке свечаности - Номус 2019 Укупна вредност пројекта:  

19.752.200,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   

12.006.100,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 90 Комисија сматра да 

финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-200 Број електронске пријаве: 125020310 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење ГИТАРИЈАДА ФЕСТ Назив пројекта:

 МИНИ ГИТАРИЈАДА У НОВОМ САДУ Укупна вредност пројекта:  2.200.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   1.000.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 90 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-40 Број електронске пријаве: 117129315 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење Mistyland Назив пројекта: PIANO CITY NOVI 

SAD Укупна вредност пројекта:  7.070.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   3.043.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 90

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-16 Број електронске пријаве: 112684086 Назив 

подносиоца пројекта: Nur - svetlost Назив пројекта: ,,УЛИЦА ОТВОРЕНОГ 

СРЦА-БАЈРАМСКА СОФРА У НОВОМ САДУ 2019“ Укупна вредност пројекта:  

1.430.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   1.100.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је : 90 Комисија сматра да финансијски треба 

подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-17 Број електронске пријаве: 112315150 Назив 

подносиоца пројекта: Umetnička asocijacija Inbox Назив пројекта: Festival 

uličnih svirača 2019 Укупна вредност пројекта:  19.500.000,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   12.000.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је : 90 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-96 Број електронске пријаве: 129219202 Назив 

подносиоца пројекта: Novosadski big bend Назив пројекта: Koncertna sezona 

2019. Укупна вредност пројекта:  3.750.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   1.875.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 



5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је : 90

 Комисија сматра да финансијски треба подржати пројекат. 

 

 Број електронске пријаве: 110006506 Назив подносиоца пројекта:

 Музичко плесни театар "Искрице" Назив пројекта: Мјузикл"Погледај проблем 

другим очима" Укупна вредност пројекта:  1.000.000,00   Средства која се траже од 

града за финансирање пројекта:   4.000.000,00  Комисија је утврдила да пројекат не 

постоји у штампаној форми. 

 

Број предмета: X-6-4/19-128 Број електронске пријаве: 138542890 Назив 

подносиоца пројекта: Музичка школа ”Исидор Бајић” Назив пројекта:

 Међународни фестивал “Антон Еберст” Укупна вредност пројекта:  4.230.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   1.949.400,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је  64 бода. Закључак је да : Комисија сматра да треба 

финансијски подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-160 Број електронске пријаве: 132694824 Назив 

подносиоца пројекта: ШОСО ,,Милан Петровић" са домом ученика Назив 

пројекта: Музичка радионица ,,Звучни сноп" Укупна вредност пројекта:  

350.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   200.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је :74 бода. Закључак је да : Комисија сматра да треба 

финансијски подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-204 Број електронске пријаве: 140235678 Назив 

подносиоца пројекта: ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА „ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

 Назив пројекта: НАШ СЛАВЕНСКИ 2019 Укупна вредност пројекта:  

120.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   80.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 66 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да 

треба финансијски подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-206 Број електронске пријаве: 141028084 Назив 

подносиоца пројекта: Основна Музичка школа „Јосип Славенски“ Назив 

пројекта: „Сусрет уметности“ 2019. Укупна вредност пројекта:  275.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   237.500,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је  67 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-295 Број електронске пријаве: 137076533 Назив 

подносиоца пројекта: Војвођански симфонијски оркестар Назив пројекта:

 Симфонијска бајка "Пећа и вук" Укупна вредност пројекта:  1.779.700,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   1.494.700,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је  53 бода. Закључак је да : Комисија након бодовања одлучује да 

пројекат финансијски не подржи на основу укупне оцене. 



 

Број предмета: X-6-4/19-296 Број електронске пријаве: 155092707 Назив 

подносиоца пројекта: Музичка школа ”Исидор Бајић” Назив пројекта:

 Интернационални оркестарски пројекат ''Триорка'' Укупна вредност пројекта:  

2.297.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   2.297.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 50 бодова. Закључак је да : Комисија након 

бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-365 Број електронске пријаве: 157623846 Назив 

подносиоца пројекта: Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Назив пројекта:

 Такмичење средњошколских хорова Укупна вредност пројекта:  245.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   245.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је : 81 бод. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-366 Број електронске пријаве: 157019743 Назив 

подносиоца пројекта: Гимназија „Јован Јовановић Змај“ Назив пројекта:

 Евергрин вече Укупна вредност пројекта:  571.000,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   571.000,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 

 64 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати 

пројекат. 

 

Број предмета: X-6-4/19-387 Број електронске пријаве: 156640941 Назив 

подносиоца пројекта: Академија уметности Универзитета у Новом Саду Назив 

пројекта: А-Фест 2019 Укупна вредност пројекта:  2.390.000,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   1.820.000,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 

 80 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати 

пројекат. 
 

Комисија је на основу критеријума из текста конкурса оценила и прегледала 

пројекте. На основу укупних оцена комисије и донете одлуке да подржи пројекте са 

оценом која је већа од 55 комисија прелази на поновни преглед пројеката којим ће се 

анализирати детаљни буџети пројеката који ће бити подржани од стране Града Новог 

Сада.  Увидом у детаљне буџете пројекта комисија предлаже Градоначелнику следећу 

финансијску расподелу средстава: 
 

МУЗИКА (СТВАРАЛАШТВО, ПРОДУКЦИЈА, ИНТЕРПРЕТАЦИЈА) 

Субвенције приватним предузећима 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта Одобрени износ 

1 
BULEVAR BOOKS DOO NOVI SAD, 

Нови Сад Књижара која свира 

                    

250.000,00  



2 
LJUBINKO LAZIĆ PREDUZETNIK 

CENTAR ZA MUZIČKU EDUKACIJU 

VOJKA, Војка "Panonsko alpski odjeci" 

                    

150.000,00  

3 

AUDIO KONSTRUKTOR DRUŠTVO 

SA OGRANIČENOM 

ODGOVORNOŠĆU ZA SPOLJNU, 

UNUTRAŠNJU TRGOVINU I USLUGE 

NOVI SAD, Нови Сад Новосадски уранак 

                    

250.000,00  

 У К У П Н О  650.000,00 

Трансфери осталим нивоима власти 

     
Ред. 

број 

Носилац пројекта Назив пројекта Одобрени износ 

1 

Универзитет у Новом Саду, Академија 

уметности Нови Сад, Нови Сад А-Фест 2019 

                

750.000,00  

2 

Основна музичка школа „Јосип 

Славенски“ Нови Сад, Нови Сад „Сусрет уметности“ 2019. 

                

100.000,00  

3 

Основна музичка школа „Јосип 

Славенски“ Нови Сад, Нови Сад НАШ СЛАВЕНСКИ 2019 

                  

50.000,00  

4 

МУЗИЧКА ШКОЛА „ИСИДОР 

БАЈИЋ“, Нови Сад 

Међународни фестивал “Антон 

Еберст” 

            

1.000.000,00  

5 

Школа за основно и средње 

образовање „Милан Петровић“ са 

домом ученика, Нови Сад Музичка радионица ,,Звучни сноп" 

                

100.000,00  

6 

Гимназија „Јован Јовановић Змај“, 

Нови Сад 

Такмичење средњошколских 

хорова 

                

200.000,00  

7 

Гимназија „Јован Јовановић Змај“, 

Нови Сад Евергрин вече 

                

100.000,00  

   У К У П Н О  2.300.000,00 

Дотације невладиним организацијама 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта Одобрени износ 

1 

"Унија студентских организација 

Универзитета у Новом Саду", Нови 

Сад 

ОКЦе: Синергијом до престонице 

културе         100.000,00  

2 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ФОКУС, 

Нови Сад „Виолина фест“         200.000,00  

3 УНИЈА МЛАДИХ, Каћ “Acapella концерт“         100.000,00  

4 ЦЕНТАР ЗА АФИРМАЦИЈУ И 

РАЗВОЈ, Нови Сад Blues Jazz Festival         250.000,00  

5 Културно-уметничко друштво 

"Светозар Марковић", Нови Сад ВЕЧЕРИ ХОРСКЕ МУЗИКЕ         450.000,00  

6 Савез Студената Универзитета у 

Новом Саду, Нови Сад Музичка шаНСа         700.000,00  

7 
Вокални студио ОРФЕЛИН, Нови Сад 

Музички камп и гостовање 

Филхармоније младих         200.000,00  

8 Удружење "ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР 

ЦК13", Нови Сад Ново у популарној музици 2019         100.000,00  

9 Удружење "ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР 

ЦК13", Нови Сад Нова џез сцена           50.000,00  



10 УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 

"VOJVODINA MUSIC", Нови Сад 

Гарави сокак за малу и велику 

децу         300.000,00  

11 
"Ромски омладински центар", Футог 

Упознавање са богатством ромског 

фоклора           90.000,00  

12 
"ТАЈЈ", Нови Сад "Kamerni ringišpil"           50.000,00  

13 "Дунавска соната", Нови Сад Концертна сезона 2019         700.000,00  

14 ФОНД "МОНДО Д' АРТЕ - СВЕТ 

УМЕТНОСТИ", Петроварадин Европски музички мостови         150.000,00  

15 "Асоцијација Културанова", 

Петроварадин TAKT festival         100.000,00  

16 Удружење креативно-едукативни 

центар - Музички атеље, Нови Сад 

Интернационални сусрети 

виолиниста         100.000,00  

17 Удружење грађана ЕУФОНИЈА, Нови 

Сад 

Четврти интернационални 

фестивал Еуфонија         500.000,00  

18 
Новосадски камерни хор, Нови Сад 

Културне станице -  Европска 

такмичења 2019.         400.000,00  

19 
"ВАЛМАРО ТРИО", Нови Сад "Kamerata Akademika" Novom Sadu         500.000,00  

20 "Центар за производњу знања и 

вештина", Нови Сад ФРКА#5 Нови Сад         100.000,00  

21 
"ФлориАрт", Нови Сад 

Интернационално такмичење 

гудача ""Artisti dell'Arco"         350.000,00  

22 
"ФлориАрт", Нови Сад 

VI Међународно такмичење соло 

певача "Вера Ковач Виткаи"         400.000,00  

23 ДРУШТВО МЛАДИХ МУЗИЧАРА 

"ИНСТУМЕНТАЛ", Нови Сад Музичко развијалиште         100.000,00  

24 Удружење грађана "Куда.орг", Нови 

Сад 

NOISM - Нови облици 

истраживања савремене музике         100.000,00  

25 МУЗИЧКА ОМЛАДИНА НОВОГ 

САДА, Нови Сад Новосадско музичко лето 2019         500.000,00  

26 МУЗИЧКА ОМЛАДИНА НОВОГ 

САДА, Нови Сад 

Новосадске музиче свечаности - 

Номус 2019   12.000.000,00  

27 
"Замрзнути тонови", Нови Сад 

Снимање албума Ритма 

нереда:"13"         100.000,00  

28 

Удружење грађана "ВОЈВОЂАНСКИ 

МЕШОВИТИ ХОР" Нови Сад, Нови 

Сад Бетовен - "Снага љубави"         500.000,00  

29 
" Страда" Нови Сад, Нови Сад ПАНОНСКИ БИСЕРИ         100.000,00  

30 
ГИТАРИЈАДА ФЕСТ, Зајечар 

МИНИ ГИТАРИЈАДА У НОВОМ 

САДУ     1.000.000,00  

31 "Новосадски дувачки квинтет", Нови 

Сад Фестивал камерне музике         150.000,00  

32 
"ХОРЗ", Буковац Boris Kovač – dan, zemlja, 4 čoveka         150.000,00  

33 Удружење композитора Војводине, 

Нови Сад 

Годишњи концерт Удружења 

композитора Војводине         700.000,00  



34 
Удружење MISTYLAND, Нови Сад PIANO CITY NOVI SAD     1.000.000,00  

35 Хуманитарно еколошка организација 

"Чепом до осмеха", Нови Сад Muzička terapija         100.000,00  

36 

СРПСКО КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО 

ДРУШТВО "ЖЕЛЕЗНИЧАР" Нови 

Сад, Нови Сад 

„Осамсто цветова српске 

духовности и  фолклорне 

уметности“         400.000,00  

37 

ЗАВИЧАЈНО УДРУЖЕЊЕ 

"КРУШЕВО БРДО", ЂУРЂЕВО, 

Ђурђево Дани Крушева Брда         100.000,00  

38 Удружење "Локални креативни погон", 

Нови Сад Дечија уметничка слагалица         350.000,00  

39 УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА 

НОВОГ САДА, Нови Сад 

ЛЕТИ ПЕСМО МОЈА, 

РАВНИЦОМ         150.000,00  

40 УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА 

НОВОГ САДА, Нови Сад ВОЛИМО ДА ПЕВАМО         100.000,00  

41 
"АМАЈЛИЈА", Нови Сад MAMUTI         200.000,00  

42 
УДРУЖЕЊЕ "ЛЕПИ ЈОВА", Нови Сад Нови етно Сад у Будимпешти         150.000,00  

43 Удружење "НУР - СВЕТЛОСТ", Нови 

Сад 

,,УЛИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА-

БАЈРАМСКА СОФРА У НОВОМ 

САДУ 2019“         600.000,00  

44 Удружење "НУР - СВЕТЛОСТ", Нови 

Сад 

„Дани исламске уметности и 

културе у Новом Саду 2019“         100.000,00  

45 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 

УМЕТНИЧКА АСОЦИЈАЦИЈА 

"INBOX", Петроварадин Festival uličnih svirača 2019     5.000.000,00  

46 КРЕАТИВНО ЕДУКАТИВНИ 

ЦЕНТАР НС021, Каћ 

ШАЈКАШКИ КУЛТУРНИ 

ПРОГРАМ 2019         180.000,00  

47 
"Новосадски нонет", Нови Сад Dunavski ples po Balkanu         100.000,00  

48 Асоцијација гитариста Војводине, 

Нови Сад 

Омладински кантауторски 

фестивал 2019.         200.000,00  

49 Асоцијација гитариста Војводине, 

Нови Сад 

13. Војвођански фестивал 

класичне гитаре         700.000,00  

50 

Центар за мултидисциплинарна 

истраживања и комуникацију, Нови 

Сад Ser Žile- dunavski rok za klince         100.000,00  

51 
"ХММ...", Нови Сад "Звук без зида"           80.000,00  

52 Удружење "Новосадски Биг Бенд", 

Нови Сад Koncertna sezona 2019.         700.000,00  

  У К У П Н О   31.600.000,00 

 
 

Комисија је прешла на рад  и преглед пројеката из 3.области-ликовне,примењене,визуелне 

уметности,дизајн и архитектура: 

 

Број предмета: X-6-4/19-431 Број електронске пријаве: 168531158 Назив 

подносиоца пројекта: IZDAVAČKA KUĆA PROMETEJ Назив пројекта:



 ZAHARIJE ORFELIN - PETAR VELIKI Укупна вредност пројекта:  2.601.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   1.305.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је  87 Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-430 Број електронске пријаве: 165667406 Назив 

подносиоца пројекта: IZDAVAČKA KUĆA PROMETEJ Назив пројекта: DAKA 

POPOVIĆ-PRVI BAN DUNAVSKE BANOVINE Укупна вредност пројекта:  770.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   690.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је  66 Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-437 Број електронске пријаве: 152687840 Назив 

подносиоца пројекта: ДРАГАН КУРУЦИЋ ПР ФОТОГРАФСКЕ УСЛУГЕ И  

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО  ФОТО ДЕСИГН ПЕТРОВАРАДИН Назив пројекта:

 BAROQUE UNDERGROUND Укупна вредност пројекта:  1.173.500,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   710.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је  67 Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-32 Број електронске пријаве: 111871116 Назив 

подносиоца пројекта: Галерија "Ла Виста" Назив пројекта: "Панонски сан"

 Укупна вредност пројекта:  349.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   221.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  60

 Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-8 Број електронске пријаве: 110345436 Назив 

подносиоца пројекта: Галерија "Ла Виста" Назив пројекта: "Мала графика - 

Нови Сад 2019." Укупна вредност пројекта:  476.121,40   Средства која се траже од 

града за финансирање пројекта:   340.121,40  Комисија је оценила пројекат са оценом 

од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  60

 Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-514 Број електронске пријаве: 142783569 Назив 

подносиоца пројекта: АД “НОВОСАДСКИ САЈАМ” Нови Сад Назив пројекта:

 ''АРТ ЕКСПО'' – изложба уметничког трајања – нова перспектива Укупна 

вредност пројекта:  736.000,00   Средства која се траже од града за финансирање 

пројекта:   300.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 71 Комисија сматра да треба 

финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-451 Број електронске пријаве: 149457162 Назив 

подносиоца пројекта: Национална комора за моду Србије Назив пројекта:

 СРПСКА НЕДЕЉА МОДЕ 2019 Укупна вредност пројекта:  9.450.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   2.000.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 



и укупна оцена је  90 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба 

финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-35 Број електронске пријаве: 113405568 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење ЛАЈФ Назив пројекта: Уздизање града 

2019. - обнова живота Укупна вредност пројекта:  638.500,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   628.500,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 

 90 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-157 Број електронске пријаве: 136679315 Назив 

подносиоца пројекта: Фондација Европа Нови Сад Назив пројекта:

 Објекти и простор- Јединствена естетика Укупна вредност пројекта:  2.750.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   2.520.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је  90 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба 

финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-30 Број електронске пријаве: 114340241 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење ВОТЕНС Назив пројекта: Споменици града 

Новог сада Укупна вредност пројекта:  760.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   740.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  87 бодова. 

Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-18 Број електронске пријаве: 112256953 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење "Перитус" Назив пројекта: Памти и 

подсећај  - ретроспектива Укупна вредност пројекта:  743.800,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   743.800,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 

 84 бода. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-31 Број електронске пријаве: 112875726 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење ЕКО ПОЛИС Назив пројекта: "Олуја - 

злочин који траје 2019" Укупна вредност пројекта:  676.000,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   626.000,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 

 80 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-385 Број електронске пријаве: 141566441 Назив 

подносиоца пројекта: MMC Led art Назив пројекта: Шок задруга 5+1

 Укупна вредност пројекта:  1.311.200,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   531.600,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  72



 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати 

пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-232 Број електронске пријаве: 160616348 Назив 

подносиоца пројекта: upidiv Назив пројекта: FORMA 23 Укупна вредност 

пројекта:  724.500,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   

351.500,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из 

текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  72 бода. Закључак је да : Комисија 

сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-231 Број електронске пријаве: 161281033 Назив 

подносиоца пројекта: Upidiv Назив пројекта: IZLOŽBE U GALERIJI UPIDIV-a 

2019. Укупна вредност пројекта:  553.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   255.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  72 бодова. 

Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-163 Број електронске пријаве: 135663277 Назив 

подносиоца пројекта: ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ Нови Сад Назив 

пројекта: ЈЕЛЕНА - ВЕЛИКА КНЕГИЊА Дневник ходочашћа (1884 - 1962)

 Укупна вредност пројекта:  330.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   300.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 72 бода. 

Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-80 Број електронске пријаве: 123016809 Назив 

подносиоца пројекта: Савез удружења ликовних уметника Војводине Назив 

пројекта: Мултифункционални атељеи - уметничка резиденција Укупна вредност 

пројекта:  2.021.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   

1.010.500,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из 

текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  71 бод. Закључак је да : Комисија 

сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-233 Број електронске пријаве: 161944521 Назив 

подносиоца пројекта: upidiv Назив пројекта: ZNAKOVI ŠTO IH SUPERHEROJI 

NOSE Укупна вредност пројекта:  122.600,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   117.600,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  71 бод. 

Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-227 Број електронске пријаве: 166462437 Назив 

подносиоца пројекта: udruzenje gradjana" Laza Kostic"Kovilj Назив пројекта:

 "Koviljska slikarska kolonija" Укупна вредност пројекта:  1.063.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   633.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је  71 бод. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 



Број предмета: X-6-4/19-196 Број електронске пријаве: 149914551 Назив 

подносиоца пројекта: Likovni krug, udruzenje umetnika Petrovaradinske tvđave Назив 

пројекта: 23. ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА Ликовног кругa Укупна вредност пројекта:  

600.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   550.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 70 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да 

треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-339 Број електронске пријаве: 164089978 Назив 

подносиоца пројекта: ЕФЕМЕРА КОЛЕКТИВ (ЕФЕМЕРА) Назив пројекта:

 ПРОСТОРНЕ ПРАКСЕ - ПРАГ/НОВИ САД Укупна вредност пројекта:  

2.146.250,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   977.300,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је  69 бодова. Закључак је да : Комисија 

сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-416 Број електронске пријаве: 175924401 Назив 

подносиоца пројекта: Друштво грађана Подбаре Алмашани Назив пројекта:

 Неон Арт Укупна вредност пројекта:  357.300,00   Средства која се траже од 

града за финансирање пројекта:   231.300,00  Комисија је оценила пројекат са оценом 

од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  68 

бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-229 Број електронске пријаве: 166467822 Назив 

подносиоца пројекта: Друштво архитеката Новог Сад Назив пројекта: Фокус 

на модернизам 3 Укупна вредност пројекта:  407.000,00   Средства која се траже од 

града за финансирање пројекта:   180.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом 

од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  68 

бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-135 Број електронске пријаве: 141288903 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана ЗЕМЉА ЖИВИХ Назив пројекта:

 Креативношћу против зависности Укупна вредност пројекта:   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   170.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је  68 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-208 Број електронске пријаве: 147629625 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење за афирмацију мултимедијалних уметности – Мали 

уметнички колектив Назив пројекта: „Поетика новосадског артефакта“ Укупна 

вредност пројекта:  1.100.000,00   Средства која се траже од града за финансирање 

пројекта:   1.100.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  67 бодова. Закључак је 

да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-98 Број електронске пријаве: 127851353 Назив 

подносиоца пројекта: Savez feminističkih organizacija (Re)konekcija Назив 



пројекта: Izložba "Isekle smo kablove": ženska novomedijska scena Укупна вредност 

пројекта:  1.289.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   

837.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из 

текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 66 бодова. Закључак је да : Комисија 

сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-82 Број електронске пријаве: 111947953 Назив 

подносиоца пројекта: Фото Комуна 24. Кадар Назив пројекта: 6-ти 

Међународни Фото фестивал „ 24.Кадар 2019. “ Укупна вредност пројекта:  1.692.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   908.400,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је 66 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-502 Број електронске пријаве: 156890366 Назив 

подносиоца пројекта: ДРУШТВО  НОВИНАРА  ВОЈВОДИНЕ (ДНВ) Назив 

пројекта: „Међународна изложба фотографија „Дунав“ Укупна вредност пројекта:  

9.600.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   500.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 66 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да 

треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-52 Број електронске пријаве: 118437539 Назив 

подносиоца пројекта: Савез удружења ликовних уметника Војводине Назив 

пројекта: ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ГАЛЕРИЈЕ СУЛУВ 2019. Укупна вредност 

пројекта:  2.703.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   

1.235.500,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из 

текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 65 бодова. Закључак је да : Комисија 

сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-427 Број електронске пријаве: 166990345 Назив 

подносиоца пројекта: Кластер креативних индустрија Војводине Назив 

пројекта: У Граду, бојом, о Граду Укупна вредност пројекта:  452.604,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   424.604,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је  65 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-343 Број електронске пријаве: 160022980 Назив 

подносиоца пројекта: "ДАРУМА" Нада недељковић Назив пројекта: 2.ЕХ 

ТЕМPОRЕ Укупна вредност пројекта:  230.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   150.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  65 бодова. 

Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-193 Број електронске пријаве: 134957934 Назив 

подносиоца пројекта: Centar za multidisciplinarna istraživanja i komunikaciju Назив 

пројекта: Slike koje se ne vide Укупна вредност пројекта:  800.000,00   Средства 



која се траже од града за финансирање пројекта:   800.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је  65 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-121 Број електронске пријаве: 164485607 Назив 

подносиоца пројекта: „Слободни грађани Србије“ Назив пројекта: КУЛТУРА 

ИНКЛУЗИЈЕ – РАДИОНИЦА ПИЊАТА Укупна вредност пројекта:  700.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   700.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је  65 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-117 Број електронске пријаве: 131497246 Назив 

подносиоца пројекта: Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине

 Назив пројекта: 32. изложба дечјег стрипа Укупна вредност пројекта:  

260.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   150.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 65 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да 

треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-115 Број електронске пријаве: 131251988 Назив 

подносиоца пројекта: Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине

 Назив пројекта: 65. изложба радова деце Србије Укупна вредност пројекта:  

260.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   150.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 65 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да 

треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-542 Број електронске пријаве: 176424213 Назив 

подносиоца пројекта: СРБИЦА Назив пројекта: „Изложба слика са 

мотивима народне традиције“ Укупна вредност пројекта:  1.799.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   1.099.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је  64 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-537 Број електронске пријаве: 160651766 Назив 

подносиоца пројекта: Асоцијација СРПСКИ АртЦЕНТАР, Нови Сад Назив 

пројекта: ЕРОТИКА.у.УМЕТНОСТИ_2019 Укупна вредност пројекта:  360.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   180.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је 64 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-51 Број електронске пријаве: 118572953 Назив 

подносиоца пројекта: Савез удружења ликовних уметника Војводине Назив 

пројекта: СМИЦ. Укупна вредност пројекта:  942.000,00   Средства која се 



траже од града за финансирање пројекта:   471.000,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 

 64 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати 

пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-412 Број електронске пријаве: 172533632 Назив 

подносиоца пројекта: Друштво за подршку особама са аутизмом Града Новог Сада

 Назив пројекта: Скулптуре нашег града  Укупна вредност пројекта:  

1.082.499,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   519.500,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 64 бода. Закључак је да : Комисија сматра да треба 

финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-211 Број електронске пријаве: 141818757 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана куда.орг Назив пројекта: Уметничка 

организација Укупна вредност пројекта:  3.957.090,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   1.353.090,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  64 бодова. 

Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-207 Број електронске пријаве: 148378133 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење за афирмацију мултимедијалних уметности – Мали 

уметнички колектив Назив пројекта: Нови Сад 1999-2019 Укупна вредност пројекта:  

600.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   600.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 64 бода. Закључак је да : Комисија сматра да треба 

финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-135 Број електронске пријаве: 110781979 Назив 

подносиоца пројекта: Креативно-едукативни центар Артбокс Назив пројекта:

 Резиденцијални програм: Уметник у гостима Укупна вредност пројекта:  

319.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   287.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 64 бода. Закључак је да : Комисија сматра да треба 

финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-536 Број електронске пријаве: 123787060 Назив 

подносиоца пројекта: Асоцијација СРПСКИ АртЦЕНТАР НовиСад Назив 

пројекта: УМЕТНОСТ•у•СРБИЈИ_2019 Укупна вредност пројекта:  418.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   219.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је 63 бода. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-212 Број електронске пријаве: 148165986 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана куда.орг Назив пројекта: Изложба 

“СИГНАЛИ-SIGNALS” (Berliner Gazette) у Новом Саду Укупна вредност пројекта:  

1.345.020,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   533.040,00 



 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 63 бода. Закључак је да : Комисија сматра да 

треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-182 Број електронске пријаве: 132850609 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење љубитеља и мајстора уметности, вештина и теорија 

уметности и наука, АРС АКАДЕМИЈA Назив пројекта: „Фотографска колонија 

Дунавско море“ Укупна вредност пројекта:  910.000,00   Средства која се траже од 

града за финансирање пројекта:   350.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом 

од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  63 

бода. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-140 Број електронске пријаве: 115117969 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење за историју и културу Круг3  Назив пројекта:

 Новосадска сликарска путујућа Дилижанса 2 Укупна вредност пројекта:  

405.400,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   333.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 63 бода. Закључак је да : Комисија сматра да 

треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-120 Број електронске пријаве: 162249182 Назив 

подносиоца пројекта: „НОВА ЕВРОПА“ Назив пројекта: МАЈКЕ СРПСКИХ 

ВЕЛИКАНА Укупна вредност пројекта:  2.500.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   1.950.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  63 бода. 

Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-487 Број електронске пријаве: 165799604 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење “Сценаториа” Назив пројекта: Рецикптура 1 

– међународна вајарска резиденција Укупна вредност пројекта:  1.655.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   1.505.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је  61 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-309 Број електронске пријаве: 169769622 Назив 

подносиоца пројекта: Европски омладинкси центар Војводине Назив пројекта:

 ЕУ - уметност различитости и хармонизације / ЕU - Art of Diversity and 

HarmonizationУкупна вредност пројекта:  2.325.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   1.315.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  61 бод. 

Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-229 Број електронске пријаве: 168577902 Назив 

подносиоца пројекта: Друштво архитеката Новог Сад Назив пројекта: Фокус 

на модернизам 3 Укупна вредност пројекта:  407.000,00   Средства која се траже од 

града за финансирање пројекта:   180.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом 



од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  60 

бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-170 Број електронске пријаве: 131176591 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење за видео уметност ВИДЕОМЕДЕЈА Назив 

пројекта:1. Времеплов Укупна вредност пројекта:  6.632.100,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   1.909.600,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 

 50 бодова. Закључак је да : Комисија након бодовања одлучује да пројекат 

финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-250 Број електронске пријаве: 138555185 Назив 

подносиоца пројекта: Банатски културни центар Назив пројекта: Фестивал 

илустрације књиге „BookILL fest” Укупна вредност пројекта:  257.500,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   182.500,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је  42 бода. Закључак је да : Комисија након бодовања одлучује да пројекат 

финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-111 Број електронске пријаве: 123289026 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење дистрофичара Јужнобачког округа Назив 

пројекта: "Галерија ОСИ АРТ" Укупна вредност пројекта:  686.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   400.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је  42 бода. Закључак је да : Комисија након бодовања одлучује да 

пројекат финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-301 Број електронске пријаве: 161282812 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана "Кошница" Назив пројекта:

 СтреетАрт Укупна вредност пројекта:  1.710.000,00   Средства која се траже од 

града за финансирање пројекта:   1.450.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом 

од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  39 

бодова. Закључак је да : Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски 

не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-220 Број електронске пријаве: 168071503 Назив 

подносиоца пројекта: Unija mladih Srbije Назив пројекта: „СА 

МИЛАНКОВИЋЕМ КРОЗ ВАСИОНУ И ВЕКОВЕ“ Укупна вредност пројекта:  

661.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   461.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 39 бодова. Закључак је да : Комисија након 

бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-535 Број електронске пријаве: 161298564 Назив 

подносиоца пројекта: Асоцијација СРПСКИ АртЦЕНТАР, Нови Сад Назив 

пројекта: Арт[  ]КВАДРАТ-СРБИЈА_2018-2019 Укупна вредност пројекта:  

320.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   125.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 



конкурса. Коначна и укупна оцена је 36 бодова. Закључак је да : Комисија након 

бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-532 Број електронске пријаве: 140023686 Назив 

подносиоца пројекта: СРЕДЊОЕВРОПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Назив 

пројекта: Urban&StreetArt Фестивал Укупна вредност пројекта:  1.030.000,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   600.000,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је 36 бодова. Закључак је да : Комисија након бодовања одлучује да 

пројекат финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-531 Број електронске пријаве: 140370337 Назив 

подносиоца пројекта: СРЕДЊОЕВРОПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР Назив 

пројекта: Годишњи програм Галерије "СТУАРТС" Укупна вредност пројекта:  

3.210.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   870.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 36 бодова. Закључак је да : Комисија након 

бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-471 Број електронске пријаве: 138952715 Назив 

подносиоца пројекта: Tikun Назив пројекта: Internacionalna likovna kolonija 

jevrejskih umetnika Укупна вредност пројекта:  1.689.595,00   Средства која се траже од 

града за финансирање пројекта:   1.188.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом 

од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 36 бодова. 

Закључак је да : Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски не 

подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-418 Број електронске пријаве: 160522812 Назив 

подносиоца пројекта: Панонски брод Назив пројекта: Постављање бисте 

генералу Ђорђу Стратимировићу Укупна вредност пројекта:  445.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   445.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је 36 бодова. Закључак је да : Комисија након бодовања одлучује да пројекат 

финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-417 Број електронске пријаве: 160727604 Назив 

подносиоца пројекта: Панонски брод Назив пројекта: Реконструкција 

војног гробља руских морнара Укупна вредност пројекта:  900.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   600.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је 36 бодова. Закључак је да : Комисија након бодовања одлучује да пројекат 

финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-336 Број електронске пријаве: 157606972 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење за подршку особама са инвалидитетом „Различак“ 

Каћ Назив пројекта: Заједно чинимо ремек дело Укупна вредност пројекта:  

230.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   214.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 



конкурса. Коначна и укупна оцена је 36 бодова. Закључак је да : Комисија након 

бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-222 Број електронске пријаве: 169505793 Назив 

подносиоца пројекта: Ideal Назив пројекта: „ЗНАМЕНИТЕ ЛИЧНОСТИ У 

СТУДЕЊАКУ“ Укупна вредност пројекта:  451.000,00   Средства која се траже од 

града за финансирање пројекта:   381.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом 

од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  36 

бодова. Закључак је да : Комисија након бодовања одлучује да пројекат финансијски 

не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-221 Број електронске пријаве: 169388871 Назив 

подносиоца пројекта: КРЕАТИВНО ЕДУКАТИВНА УНИЈА ВОЈВОДИНЕ Назив 

пројекта: ДАНИ КУЛТУРЕ И ЗНАЊА У КАЋУ Укупна вредност пројекта:  

401.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   351.000,00 

 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 36 бодова. Закључак је да : Комисија након 

бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-188 Број електронске пријаве: 139101182 Назив 

подносиоца пројекта: SAVEZ ORGANIZACIJA ZA PODRŠKU OSOBAMA SA 

SMETNJAMA U RAZVOJU - SOPOR Назив пројекта: FRAKTALNO CRTANJE 

OSOBA SA INVALIDITETOM Укупна вредност пројекта:  342.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   222.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је 36 бодова. Закључак је да : Комисија након бодовања одлучује да пројекат 

финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-114 Број електронске пријаве: 131586859 Назив 

подносиоца пројекта: Центар за ликовно васпитање деце и омладине Војводине

 Назив пројекта: Излложба ''Сцена, маска, костим, лутка'' Укупна вредност 

пројекта:  260.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   

150.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из 

текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 36 бодова. Закључак је да : Комисија 

након бодовања одлучује да пројекат финансијски не подржи на основу укупне оцене. 

 

Број предмета: X-6-4/19-75 Број електронске пријаве: 117297724 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење композитора Војводине  Репрезентативно 

удружење у култури Назив пројекта: Урбани гласови – музика Новог Сада

 Укупна вредност пројекта:  955.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   580.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 0 бодова. 

Закључак је да : неисправан образац пријаве 

 

Број предмета: X-6-4/19-385 Број електронске пријаве: 111626381 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење ликовних стваралаца - Нови Сад Назив 

пројекта: Колонија и изложба са Србима из Хрватске Укупна вредност пројекта:  

210.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   210.000,00 



 Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста 

конкурса. Коначна и укупна оцена је 0 бодова. Закључак је да : непотпуна 

документација 

 

Број предмета: X-6-4/19-367 Број електронске пријаве: 166430638 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење Српски крајеви Назив пројекта: Ликовна 

колонија "Путевима предака" Укупна вредност пројекта:  860.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   360.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је  0 бодова. Закључак је да : непотпуна документација 

 

Број предмета: X-6-4/19-343 Број електронске пријаве: 160022980 Назив 

подносиоца пројекта: "ДАРУМА" Нада недељковић Назив пројекта: 2.ЕХ 

ТЕМPОRЕ Укупна вредност пројекта:  230.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   150.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је   0

 бодова. Закључак је да : дупла електронска пријава 

 

Број предмета: X-6-4/19-469 Број електронске пријаве: 156812560 Назив 

подносиоца пројекта: Академија уметности Универзитета у Новом Саду Назив 

пројекта: Арт Старт 2019. Укупна вредност пројекта:  1.030.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   880.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је 79 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-414 Број електронске пријаве: 155920935 Назив 

подносиоца пројекта: Факултет техничких наука Департман за архитектуру и 

урбанизам Одсек за уметност и дизајн СЦЕН – Центар за сценски дизајн, архитектуру и 

технологију ОИСТАТ центар Србија Назив пројекта: Годишњи програм 

СЦЕНлаба – Простори побуне Укупна вредност пројекта:  545.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   315.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је  61 бод. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-359 Број електронске пријаве: 154419636 Назив 

подносиоца пројекта: Галерија Матице српске Назив пројекта: МОЈА 

УМЕТНИЧКА АВАНТУРА Укупна вредност пројекта:  375.000,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   275.000,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 70 

бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-358 Број електронске пријаве: 154194998 Назив 

подносиоца пројекта: Галерија Матице српске Назив пројекта:

 ПУНКТУМИ: ЗБИРКА ИНОСТРАНЕ УМЈЕТНОСТИ МСРС Укупна вредност 

пројекта:  395.000,00   Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   

345.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из 



текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  73 бодова. Закључак је да : Комисија 

сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-357 Број електронске пријаве: 153866077 Назив 

подносиоца пројекта: Галерија Матице српске Назив пројекта: ЛЕТО НА 

ТРГУ ГАЛЕРИЈА 2019 Укупна вредност пројекта:  360.000,00   Средства која се 

траже од града за финансирање пројекта:   160.000,00  Комисија је оценила пројекат са 

оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 

 67 бодова. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати 

пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-474 Број електронске пријаве: 143831911 Назив 

подносиоца пројекта: Факултет техничких наука Назив пројекта: Прва 

индустријска зона Новог Сада Укупна вредност пројекта:  956.000,00   Средства 

која се траже од града за финансирање пројекта:   358.000,00  Комисија је оценила 

пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна 

оцена је  63 бода. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-505 Број електронске пријаве: 143124116 Назив 

подносиоца пројекта: Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића

 Назив пројекта: Галерија и аутизам Укупна вредност пројекта:  1.033.195,00   

Средства која се траже од града за финансирање пројекта:   599.107,00  Комисија је 

оценила пројекат са оценом од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна 

и укупна оцена је 72 бода. Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски 

подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-159 Број електронске пријаве: 130224909 Назив 

подносиоца пројекта: Школа за основно и средње образовање "Милан Петровић" са 

домом ученика Назив пројекта: ИНКЛУЗИВНА ГАЛЕРИЈА -  КОНКУРС

 Укупна вредност пројекта:  690.000,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   690.000,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је 67 бодова. 

Закључак је да : Комисија сматра да треба финансијски подржати пројекат 

 

Број предмета: X-6-4/19-190  Назив подносиоца пројекта: МУЗЕЈ 

САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ Назив пројекта: САВРЕМЕНО СТВАРАЛАШТВО 

У ФОКУСУ Укупна вредност пројекта:  5.384.195,00   Средства која се траже од града за 

финансирање пројекта:   3.622.107,00  Комисија је оценила пројекат са оценом од 1 до 

5 по сваком критеријуму из текста конкурса. Коначна и укупна оцена је  0

 бодова. Закључак је да : нема електронску пријаву 

 

Комисија је на основу критеријума из текста конкурса оценила и прегледала 

пројекте. На основу укупних оцена комисије и донете одлуке да подржи пројекте са 

оценом која је већа од 55 комисија прелази на поновни преглед пројеката којим ће се 

анализирати детаљни буџети пројеката који ће бити подржани од стране Града Новог 

Сада.  Увидом у детаљне буџете пројекта комисија предлаже Градоначелнику следећу 

финансијску расподелу средстава: 



 
ЛИКОВНЕ, ПРИМЕЊЕНЕ, ВИЗУЕЛНЕ УМЕТНОСТИ, ДИЗАЈН И АРХИТЕКТУРА 

(СТВАРАЛАШТВО И ПРОДУКЦИЈА) 

Субвенције приватним предузећима 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта Одобрени износ 

1 

SZTUR IZDAVAČKA KUĆA 

PROMETEJ ZORAN KOLUNDŽIJA 

PR NOVI SAD, Нови Сад 

ZAHARIJE ORFELIN - PETAR 

VELIKI             800.000,00  

2 

SZTUR IZDAVAČKA KUĆA 

PROMETEJ ZORAN KOLUNDŽIJA 

PR NOVI SAD, Нови Сад 

DAKA POPOVIĆ-PRVI BAN 

DUNAVSKE BANOVINE             200.000,00  

3 

DRAGAN KURUCIĆ PR 

FOTOGRAFSKE USLUGE 

TRGOVINA NA VELIKO I 

UMETNIČKO STVARALAŠTVO 

FOTO DESIGN PETROVARADIN, 

Петроварадин BAROQUE UNDERGROUND             200.000,00  

4 

VESNA MAROŠ PR GALERIJA LA 

VISTA NOVI SAD, Нови Сад "Панонски сан"             100.000,00  

5 

VESNA MAROŠ PR GALERIJA LA 

VISTA NOVI SAD, Нови Сад "Мала графика - Нови Сад 2019."             100.000,00  

6 

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA 

PRIREĐIVANJE SAJMOVA I 

IZLOŽBI NOVOSADSKI SAJAM 

NOVI SAD, Нови Сад 

''АРТ ЕКСПО'' – изложба уметничког 

трајања – нова перспектива             300.000,00  

  У К У П Н О  1.700.000,00 

Трансфери осталим нивоима власти 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта Одобрени износ 

1 

Универзитет у Новом 

Саду,Академија уметности Нови 

Сад, Нови Сад Арт Старт 2019.             500.000,00  

2 

Факултет техничких наука 

Департман за архитектуру и 

урбанизам Одсек за уметност и 

дизајн СЦЕН – Центар за сценски 

дизајн, архитектуру и технологију 

ОИСТАТ центар Србија, Нови Сад 

Годишњи програм СЦЕНлаба – 

Простори побуне             150.000,00  

3 Галерија Матице српске, Нови Сад МОЈА УМЕТНИЧКА АВАНТУРА             250.000,00  

4 
Галерија Матице српске, Нови Сад 

ПУНКТУМИ: ЗБИРКА ИНОСТРАНЕ 

УМЈЕТНОСТИ МСРС             300.000,00  

5 
Галерија Матице српске, Нови Сад ЛЕТО НА ТРГУ ГАЛЕРИЈА 2019             150.000,00  

6 Факултет техничких наука, Нови 

Сад Прва индустријска зона Новог Сада             150.000,00  

7 Галерија ликовне уметности поклон 

збирка Рајка Мамузића, Нови Сад Галерија и аутизам             200.000,00  

8 

Школа за основно и средње 

образовање "Милан Петровић" са 

домом ученика, Нови Сад 

ИНКЛУЗИВНА ГАЛЕРИЈА -  

КОНКУРС             200.000,00  

  У К У П Н О  1.900.000,00 

Дотације невладиним организацијама 



Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта Одобрени износ 

1 Удружење "Србица", Каћ 

„Изложба слика са мотивима народне 

традиције“ 

 100.000,00 

2 

"ДРУШТВО ГРАЂАНА ПОДБАРЕ 

АЛМАШАНИ НОВИ САД", Нови 

Сад Неон Арт              100.000,00  

3 

Друштво за подршку особама са 

аутизмом Града Новог Сада, Нови 

Сад Скулптуре нашег града              100.000,00  

4 

"Европски омладински центар 

Војводине", Нови Сад 

ЕУ - уметност различитости и 

хармонизације / ЕU - Art of Diversity 

and Harmonization              100.000,00  

5 

Друштво архитеката Новог Садa, 

Нови Сад Фокус на модернизам 3              100.000,00  

6 

КЛАСТЕР КРЕАТИВНИХ 

ИНДУСТРИЈА ВОЈВОДИНЕ, Нови 

Сад У Граду, бојом, о Граду              120.000,00  

7 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА "ЛАЗА 

КОСТИЋ КОВИЉ", Ковиљ "Koviljska slikarska kolonija"              200.000,00  

8 СЦЕНАТОРИА, Петроварадин 

Рецикптура 1 – међународна вајарска 

резиденција              100.000,00  

9 

"СЛОБОДНИ ГРАЂАНИ СРБИЈЕ", 

Нови Сад 

КУЛТУРА ИНКЛУЗИЈЕ – 

РАДИОНИЦА ПИЊАТА              150.000,00  

10 "Ефемера колектив", Нови Сад 

ПРОСТОРНЕ ПРАКСЕ - 

ПРАГ/НОВИ САД              200.000,00  

11 "НОВА ЕВРОПА", Нови Сад МАЈКЕ СРПСКИХ ВЕЛИКАНА              150.000,00  

12 

Асоцијација СРПСКИ АртЦЕНТАР, 

Нови Сад, Нови Сад ЕРОТИКА.у.УМЕТНОСТИ_2019                80.000,00  

13 

Асоцијација СРПСКИ АртЦЕНТАР, 

Нови Сад, Нови Сад УМЕТНОСТ•у•СРБИЈИ_2019              100.000,00  

14 

Друштво новинара Војводине, Нови 

Сад 

„Међународна изложба фотографија 

„Дунав“              200.000,00  

15 

Удружење уметника "ЛИКОВНИ 

КРУГ" Нови Сад, Нови Сад 

23. ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА Ликовног 

кругa              150.000,00  

16 

"НАЦИОНАЛНА КОМОРА ЗА 

МОДУ СРБИЈЕ", Нови Сад СРПСКА НЕДЕЉА МОДЕ 2019          1.500.000,00  

17 

Удружење грађана "Куда.орг", Нови 

Сад 

Изложба “СИГНАЛИ-SIGNALS” 

(Berliner Gazette) у Новом Саду              200.000,00  

18 

Удружење грађана "Куда.орг", Нови 

Сад Уметничка организација              200.000,00  

19 

Удружење за афирмацију 

мултимедијалних уметности-Мали 

уметнички колектив, Нови Сад „Поетика новосадског артефакта“              200.000,00  

20 

Удружење за афирмацију 

мултимедијалних уметности-Мали 

уметнички колектив, Нови Сад Нови Сад 1999-2019              100.000,00  

21 

МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР 

ЛЕД АРТ, Нови Сад Шок задруга 5+1              300.000,00  

22 

Удружење грађана "ЗЕМЉА 

ЖИВИХ", Нови Сад Креативношћу против зависности              150.000,00  

23 

ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРНЕ 

ИНТЕГРАЦИЈЕ Нови Сад, Нови Сад 

ЈЕЛЕНА - ВЕЛИКА КНЕГИЊА 

Дневник ходочашћа (1884 - 1962)              200.000,00  

24 

"Удружење љубитеља и мајстора 

уметности, вештина и теорија 

„Фотографска колонија Дунавско 

море“              100.000,00  



уметности и наука Арс Академија", 

Нови Сад 

25 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО 

ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И 

ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ, Нови 

Сад 32. изложба дечјег стрипа              100.000,00  

26 

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО 

ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И 

ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ, Нови 

Сад 65. изложба радова деце Србије              100.000,00  

27 

Савез феминистичких организација 

"(Ре)конекција", Нови Сад 
Izložba "Isekle smo kablove": ženska 

novomedijska scena              200.000,00  

28 

Савез удружења ликовних уметника 

Војводине, Нови Сад 

Мултифункционални атељеи - 

уметничка резиденција              300.000,00  

29 

Савез удружења ликовних уметника 

Војводине, Нови Сад СМИЦ.              100.000,00  

30 

Савез удружења ликовних уметника 

Војводине, Нови Сад 

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ГАЛЕРИЈЕ 

СУЛУВ 2019.              200.000,00  

31 

"Удружење за Историју и културу-

КРУГ 3", Нови Сад 

Новосадска сликарска путујућа 

Дилижанса 2              100.000,00  

32 "ВОТЕНС", Ветерник Споменици града Новог Сада              400.000,00  

33 УДРУЖЕЊЕ "ЛАЈФ", Футог Уздизање града 2019. - обнова живота              500.000,00  

34 "ЕКО ПОЛИС", Нови Сад "Олуја - злочин који траје 2019"              300.000,00  

35 УДРУЖЕЊЕ "ПЕРИТУС", Нови Сад Памти и подсећај  - ретроспектива              400.000,00  

36 

"Fото Комуна 24. Кадар" Нови Сад, 

Нови Сад 

6-ти Међународни Фото фестивал       

„ 24. Кадар 2019.“              200.000,00  

37 

Креативно-едукативни центар Арт 

Бокс, Нови Сад 

Резиденцијални програм: Уметник у 

гостима              100.000,00  

38 

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ 

УМЕТНИКА ПРИМЕЊЕНИХ 

УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНЕРА 

ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 

ZNAKOVI ŠTO IH SUPERHEROJI 

NOSE              100.000,00  

39 

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ 

УМЕТНИКА ПРИМЕЊЕНИХ 

УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНЕРА 

ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 

IZLOŽBE U GALERIJI UPIDIV-a 

2019.              250.000,00  

40 

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ 

УМЕТНИКА ПРИМЕЊЕНИХ 

УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНЕРА 

ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад FORMA 23              200.000,00  

41 Фондација "Европа", Нови Сад 

Објекти и простор- Јединствена 

естетика          1.350.000,00  

42 

Центар за мултидисциплинарна 

истраживања и комуникацију, Нови 

Сад Slike koje se ne vide              100.000,00  

43 

Друштво за афирмацију и 

реафирмацију уметника – ДАРУМА, 

Петроварадин 2.ЕХ ТЕМPОRЕ              100.000,00  

  У К У П Н О  10.000.000,00 

 
 


