
 

 
 

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-6-4/2019-559-II именована је комисија у саставу: Драган 

Срећков, Игор Бурић и Владимир Гвозден. 

 

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 позоришна уметност и уметничка игра, класичан 

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

дигитално стваралаштво и мултимедија пристигло је укупно 78 пројеката. 

 

Комисија је оценила пројекте на следећи начин: 

 

Број предмета X-6-4/19-113, Број електронске пријаве 120917167 Назив 

подносиоца пројекта: ЈУГОСЛАВ КРАЈНОВ,ПРЕДУЗЕТНИК "УПАЛИМО 

РЕФЛЕКТОРЕ"  Назив пројекта: "КАД САМ БИО ГАРАВ"  Укупна вредност 

пројекта:  980.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   880.000,00   

Комисија је проверила и прегледала документацију.  Бодовање је извршено оценама од 1 

до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса.  Укупан број бодова за овај 

пројекат је: 82 бода. Образложење комисије је следеће:  Пројекат је допринос 

мултикултуралном идентитету Новог Сада,такође допринос је партиципација публике. 

 

Број предмета X-6-4/19-217,  Број електронске пријаве 148651132 Назив 

подносиоца пројекта: "ЛАУРЕАТ" доо за менаџмент и заступање аутора и глумаца

 Назив пројекта: О ШТЕТНОСТИ ДУВАНА Укупна вредност пројекта:  

860.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   675.000,00   Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по 

сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је:

 71 бод. Образложење комисије је следеће:  Релевантан искорак врхунског 

глумца ван позоришних институција и устаљених начина репрезентације и комуникације 

уметности са публиком 

 

Број предмета X-6-4/19-391, Број електронске пријаве 137050013 Назив 

подносиоца пројекта: "ЛАУРЕАТ" доо за менаџмент и заступање аутора и глумаца

 Назив пројекта: МАРИ(Ј)А ЈЕ СВУДА Укупна вредност пројекта:  

2.773.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   1.158.000,00   Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по 

сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је:



 78 бодова. Образложење комисије је следеће:  Промовише савремено 

стваралаштво,укључује и радионице и партиципацију публике,интернационализација 

културне сцене. 

 

Број предмета X-6-4/19-524 ,  Број електронске пријаве 153441122 Назив подносиоца 

пројекта: Привредно друштво за извођачке и продуцентске делатности, маркетинг и 

услуге ИТАКА АРТ ЦЕНТАР ДОО Инђија Назив пројекта: ШЕКСПИР 

ФЕСТИВАЛ / Продукција „МОЈ ШЕКСПИР“ Укупна вредност пројекта:  2.677.200,00   

Средства која се траже од Града Новог Сада:   1.318.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 87

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Пројекат афирмише савремене 

извођачке уметности,подиже партиципативност публике,садржи високе уметничке 

квалитете, развија креативност публике. 

 

Број предмета X-6-4/19-541  Број електронске пријаве 176119409 Назив подносиоца 

пројекта: Проактивна омладина Ковиља Назив пројекта: „ВЕЧЕ САЛСЕ“

 Укупна вредност пројекта:  1.650.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   1.000.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 0 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Пројекат не одговара конкурсним условима 2.групe,позоришна уметност и 

уметничка игра. 

 

 Број електронске пријаве 120239139 Назив подносиоца пројекта:

 Salaško Pozorište Назив пројекта: praizvedba: Lenard Robert: Y-krak ( 

pozorišna predstava ----- premijera i 25 prеdstava po Vojvodini Укупна вредност пројекта:  

6.450.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   1.000.000,00  Укупан број 

бодова за овај пројекат је: 0 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Пројекта нема  у штампаној форми што је обавезно по условима конкурса, и због 

тога га комисија није разматрала, иако пројекат заслужује изузетну пажњу. 

 

Број предмета X-6-4/19-112  Број електронске пријаве 120694277 Назив подносиоца 

пројекта: "НОВОСАДСКИ КУТАК" КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА Назив 

пројекта: ТЕАТАР НА ДАР 2019 Укупна вредност пројекта:  1.080.000,00   

Средства која се траже од Града Новог Сада:   680.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 66

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Пројекат није примарно усмерен 

на стваралаштво,продукцију и интерпретацију позоришне уметности. 

 

Број предмета X-6-4/19-141  Број електронске пријаве 124461552 Назив 

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

 Представа Тифани оф Војводина Укупна вредност пројекта:  1.180.000,00   

Средства која се траже од Града Новог Сада:   1.095.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 



критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 43

 бодова. Образложење комисије је следеће: Пројекат у мањој мери доприноси 

квалитету савременог стваралаштва и ближи је манифестацијама, мало тога је речено о 

пројекту.  

 

Број предмета X-6-4/19-181  Број електронске пријаве 121195367 Назив подносиоца 

пројекта: Novosadski centar za mađarsku kulturu i umetnost Назив пројекта: Anine 

impresije-Po romanu Ane Frank Укупна вредност пројекта:  64.560,00   Средства 

која се траже од Града Новог Сада:   38.560,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 0

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Непотпуна документација, нема 4 

обрасца пријаве који су неопходни по тексту и условима конкурса,и комисија није 

разматрала. 

 

Број предмета X-6-4/19-20 Број електронске пријаве 112594803 Назив подносиоца 

пројекта: Nur - svetlost Назив пројекта: „TEMATСКЕ ВЕЧЕРИ – 

СВИЂАЛИШТЕ, А НЕ СВАЂАЛИШТЕ“ Укупна вредност пројекта:  660.000,00   

Средства која се траже од Града Новог Сада:   490.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 0

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Комисија није разматрала пројекат 

јер не одговара условима конкурса. 

 

Број предмета X-6-4/19-216  Број електронске пријаве 167271478 Назив подносиоца 

пројекта: Међународни центар књижевности за децу ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ Назив 

пројекта: 28. Фестивал монодраме за децу Укупна вредност пројекта:  1.328.000,00   

Средства која се траже од Града Новог Сада:   60.400,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 76

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Популарише савремено 

стваралаштво,пружа подршку учешћу публике свих узрасних група,усклађен са 

стратегијом. 

 

Број предмета X-6-4/19-23 Број електронске пријаве 113803818 Назив подносиоца 

пројекта: Оживимо Будисаву Назив пројекта: Културни програм - Будисава 2019

 Укупна вредност пројекта:  200.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   150.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 0 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Комисија након разматрања констатује да пројекат не одговара условима конкурса. 

 

Број предмета X-6-4/19-258  Број електронске пријаве 143130533 Назив подносиоца 

пројекта: УДРУЖЕЊЕ ИНСЦЕНАЦИЈА Назив пројекта: КАБАРЕ БЕЋАРИ

 Укупна вредност пројекта:  1.876.828,27   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   1.876.828,27   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 



извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 51 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Нетачно је да не постоји двојезичност и интеркултурални дијалог на позоришној 

сцени Новог Сада.Проблем је баштињење традиционалног,популарног садржаја у 

категорији савременог стваралаштва. Финансијски план прегломазан и прескуп. Ипак 

пројекат заслужује пажњу јер је замишљен као сарадња између мађарске и српске 

заједнице. 

 

Број предмета X-6-4/19-261  Број електронске пријаве 150269050 Назив подносиоца 

пројекта: Fondacija NOĆ POZORIŠTA Назив пројекта: Portal kulture Theatre 

Book & publikacija Theatre Book Укупна вредност пројекта:  611.000,00   Средства 

која се траже од Града Новог Сада:   315.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 0

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Комисија након разматрања 

пројекта констатује да не припада области за коју је пријављен. 

 

Број предмета X-6-4/19-267  Број електронске пријаве 160348711 Назив подносиоца 

пројекта: Удружење "Суматра" Назив пројекта: "Љубаф" Укупна 

вредност пројекта:  1.215.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   

990.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено 

оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова 

за овај пројекат је: 65 бодова. Образложење комисије је следеће:  Пројекат 

популарише савремени драмски израз кроз преиспитивање улоге и ставова о положају 

жена у Србији. 

 

Број предмета X-6-4/19-268  Број електронске пријаве 159892836 Назив подносиоца 

пројекта: Фондација "Симонида" Назив пројекта: Десанки за вечност.

 Укупна вредност пројекта:  690.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   461.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 49 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Пројекат је пун правописних и техничких грешака ,конкурс је за савремено 

стваралаштво,а не за едукативне садржаје. 

 

Број предмета X-6-4/19-272  Број електронске пријаве 145261903 Назив подносиоца 

пројекта: U.G. "Phralipe Novi Sad" Назив пројекта: ROMI KROZ VREME, 

NEKAD I SAD Укупна вредност пројекта:  460.000,00   Средства која се траже од 

Града Новог Сада:   258.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног 

конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 70 бодова. Образложење комисије је 

следеће:  Основна примедба односи се на иновативност. 

 

Број предмета X-6-4/19-274  Број електронске пријаве 149289298 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана Мансарда Назив пројекта:

 Позоришна представа "ТАЈНА ЖЕНСКЕ КАФЕ" Укупна вредност пројекта:  



985.300,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   796.500,00   Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по 

сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је:

 55 бодова. Образложење комисије је следеће:  Успешно осмишљена 

децентрализација позоришне сцене. 

 

Број предмета X-6-4/19-302  Број електронске пријаве 161541838 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана "Кошница" Назив пројекта:

 Позориште на отвореном "Радосно детињство" Укупна вредност пројекта:  

657.500,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   460.500,00   Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по 

сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је:

 62 бодова. Образложење комисије је следеће:  Пројекат је усмерен ка 

подстицању културног стваралаштва деце и младих. 

 

Број предмета X-6-4/19-345  Број електронске пријаве 155691028 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење Новосадски Нови Театар Назив пројекта:

 ННТ-ТЕЛЕП 11ГОДИНА... Укупна вредност пројекта:  3.040.000,00   Средства 

која се траже од Града Новог Сада:   2.050.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 76

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Допринос децентрализацији 

културе, рад на развоју публике и постављање нове стратегије у комуникацији са 

школском и предшколском публиком. 

 

Број предмета X-6-4/19-34 Број електронске пријаве 115242998 Назив подносиоца 

пројекта: Удружење РАДОСТ СТВАРАЊА Назив пројекта: ПОЗОРНИЦА 

МЛАДИМА Укупна вредност пројекта:  740.000,00   Средства која се траже од Града 

Новог Сада:   650.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 56 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Пројекат промовише младе уметнике у националном и међународном контексту. 

 

Број предмета X-6-4/19-350  Број електронске пријаве 148932375 Назив подносиоца 

пројекта: Удружење грађана "ВРАНА" Назив пројекта: „  ПОЗОРИШТЕ У 

ПАРКУ „ Укупна вредност пројекта:  511.200,00   Средства која се траже од Града 

Новог Сада:   433.200,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 64 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Фестивали (ad hoc) не утичу нужно на квалитет култ. живота заједнице. Из пројекта 

се не виде стручни и уметнички капацитети. Својим програмом и организацијом се ослања 

на сличан пројекат који се одржава у Кисачу, међутим пројекат ипак доприноси 

разноликости културних израза кроз манифестацију дечјих позоришних представа. 

 

Број предмета X-6-4/19-4 Број електронске пријаве 106870822 Назив подносиоца 

пројекта: Dance Council - Savet za igru Srbije Назив пројекта: 16. Beogradski 



festival igre Укупна вредност пројекта:  65.424.480,00   Средства која се траже од 

Града Новог Сада:   2.500.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног 

конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 72 бода. Образложење комисије је 

следеће:  Сматрамо да је увођење савремене игре у концепт и програм од изузетног 

значаја које доприносе популаризацији уметничке игре и активно утиче на едукацију нове 

публике и усклађен је са Стратегијом града. 

 

Број предмета X-6-4/19-441  Број електронске пријаве 130192597 Назив 

подносиоца пројекта: "Шмиранти" Назив пројекта: Новосадско аматерско 

позориште живи! Укупна вредност пројекта:  750.000,00   Средства која се траже од 

Града Новог Сада:   460.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног 

конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 70 бодова. Образложење комисије је 

следеће:  Усклађен са културном стратегијом Града, пројекат развија аматерску 

позоришну уметност за одрасле, креативност и оснажује новосадско аматерско позориште 

као групе. 

 

Број предмета X-6-4/19-45 Број електронске пријаве 115884305 Назив подносиоца 

пројекта: Удружење уметника "Високо Ц" Назив пројекта: Опера за децу 

српска бајка Укупна вредност пројекта:  1.300.000,00   Средства која се траже од Града 

Новог Сада:   1.050.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 76 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Афирмисање опере за децу која утиче на стваралаштво, публику и развој 

креативности. 

 

Број предмета X-6-4/19-46 Број електронске пријаве 115779441 Назив подносиоца 

пројекта: Удружење уметника "Високо Ц" Назив пројекта: Опера за децу

 Укупна вредност пројекта:  1.140.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   890.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 73 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Пројекат  доприноси популаризацији опере,оперете и мјузикла код најмлађе 

публике. 

 

Број предмета X-6-4/19-475  Број електронске пријаве 155960377 Назив подносиоца 

пројекта: ПЛУС ТЕАТАР Назив пројекта: „Камено доба” Укупна 

вредност пројекта:  1.486.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   

1.317.000,00   Образложење комисије је следеће:  Комисија је прихватила 

захтев о одустајању од пројекта. 

 

Број предмета X-6-4/19-476  Број електронске пријаве 133879816 Назив 

подносиоца пројекта: Савез драмских уметника Војводине Назив пројекта:

 Позориште за све Укупна вредност пројекта:  2.213.524,07   Средства која се 

траже од Града Новог Сада:   531.535,20   Комисија је проверила и прегледала 



документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  

Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 73 бодова. Образложење 

комисије је следеће:  Развој културе младих,укључивање младих уметника,допринос 

децентрализацији културе-хуманитарни аспект пројекта. 

 

Број предмета X-6-4/19-477  Број електронске пријаве 130207429 Назив 

подносиоца пројекта: Савез драмских уметника Војводине Назив пројекта:

 Степа је Степа Укупна вредност пројекта:  1.101.660,00   Средства која се 

траже од Града Новог Сада:   639.660,00   Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  

Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 54 бодова. Образложење 

комисије је следеће:  Из пројекта се не види у којој је мери пројекат усклађен са културном 

стратегијом града. 

 

Број предмета X-6-4/19-482  Број електронске пријаве 173267565 Назив 

подносиоца пројекта: Димовска Фросина (ПРАКТИЛАБЛ) Назив пројекта:

 Покретница - фестивал савременог плеса и перформанса Укупна вредност 

пројекта:  1.415.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   202.000,00   

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 

до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај 

пројекат је: 88 бодова. Образложење комисије је следеће:  Усклађен са 

циљевима стратегије Града,развија запостављену уметничку игру. 

 

Број предмета X-6-4/19-486  Број електронске пријаве 170732281 Назив 

подносиоца пројекта: АКАДЕМСКО КУЛТУРНО- УМЕТНИЧКО ДРУШТВО 

УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ „СОЊА МАРИНКОВИЋ“ Назив пројекта:

 " ОТВОРЕНО О..." Укупна вредност пројекта:  815.650,00   Средства која се 

траже од Града Новог Сада:   705.650,00   Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  

Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 52 бодова. Образложење 

комисије је следеће:  Начелно добро замишљен,пројекат обилује општим местима и 

противречностима,без квалитативне и садржајне аргументације у прилог позитивних 

аспеката. И поред тога промовише позоришну уметност међу младима и размену 

искустава у раду, подстицање масовности и квалитета позоришног аматеризма у граду 

Новом Саду. 

 

Број предмета X-6-4/19-508   Назив подносиоца пројекта: КУЛТУРНИ КУТАК 

"НЕГОВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ" Назив пројекта: "78 ДАНА 

БЛИСКОСТИ У СТРАХУ" Укупна вредност пројекта:  98.230.052,34   Средства 

која се траже од Града Новог Сада:   20.395.183,47   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 0

 бодова. Образложење комисије је следеће:  С обзиром да пројекат нема 

електронску пријаву која је обавезна по условима конкурса, комисија није разматрала 

пројекат. 

 



Број предмета X-6-4/19-513  Број електронске пријаве 158483022 Назив 

подносиоца пројекта: ДРАМСКИ АТЕЉЕ "ВЕСЕЛА КОРЊАЧА" Назив 

пројекта: ТАЛАСИ ДУНАВА Укупна вредност пројекта:  325.000,00   Средства 

која се траже од Града Новог Сада:   215.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 73

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Усклађен са циљевима стратегије 

Града, пројекат развија мултикултуралност, прожимање различитих култура и ширење 

свести о очувању природе и њених ресурса. 

 

Број предмета X-6-4/19-518 Број електронске пријаве 141746014 Назив подносиоца 

пројекта: Савез драмских уметника Војводине Назив пројекта: Легија части

 Укупна вредност пројекта:  1.911.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   1.386.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 55 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Пројекат предвиђа мултикултуралну сарадњу на нивоу институција културе у 

граду, повезивањем СДВ и новосадског позоришта. 

 

Број предмета X-6-4/19-529  Број електронске пријаве 162331455 Назив подносиоца 

пројекта: Kulturno umetničko društvo ''Stevan Mokranjac'' Назив пројекта: Folklor 

i ples spajaju ljude Укупна вредност пројекта:  1.645.000,00   Средства која се траже од 

Града Новог Сада:   720.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног 

конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 0 бодова. Образложење комисије је 

следеће:  Предложени пројекат не одговара тематским областима јавног конкурса за 

финансирање и суфинансирање пројеката у култури из области савременог стваралаштва. 

 

Број предмета X-6-4/19-69 Број електронске пријаве 120875440 Назив подносиоца 

пројекта: Udruzenje gradjana novi sad Назив пројекта: Мали глумци и њихова 

машта Укупна вредност пројекта:  2.150.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   1.000.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 37 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Пројекат садржи низ нејасних ставова и правописних и граматичких 

грешака,елементарно неписмен и нејасан пројекат. 

 

Број предмета X-6-4/19-79 Број електронске пријаве 118603453 Назив подносиоца 

пројекта: Културно - уметничко друштво "Виноградар" Назив пројекта:

 Фолклор и плес спајају људе Укупна вредност пројекта:  1.645.000,00   

Средства која се траже од Града Новог Сада:   720.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 0

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Пројекат не одговара тематској 

области за коју је пријављен и идентичан је пројекту КУД "Стеван Мокрањац". 

 



Број предмета X-6-4/19-153  Број електронске пријаве 138580056 Назив 

подносиоца пројекта: Српско народно позориште Назив пројекта: Новосадски 

омнибус Укупна вредност пројекта:  5.050.000,00   Средства која се траже од Града 

Новог Сада:   3.299.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 77 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Пројекат се користи постојећим ресурсима СНП,доводи у везу савремену уметност 

и развија уметничку сцену кроз укључивање младих. 

 

Број предмета X-6-4/19-388  Број електронске пријаве 156984744 Назив 

подносиоца пројекта: Академија уметности Универзитета у Новом Саду Назив 

пројекта: Фестивал студентског позоришта Укупна вредност пројекта:  2.405.000,00   

Средства која се траже од Града Новог Сада:   1.950.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 65

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Неопходан пројекат за развој 

АУНС и позоришних потенцијала Новог Сада,нешто слабије елабориран и разрађен,али је 

први. 

 

Број предмета X-6-4/19-496  Број електронске пријаве 123913377 Назив 

подносиоца пројекта: Установа студентски културни центар у Новом Саду Назив 

пројекта: Be SpecACTive! – Second edition (пројекат је одобрен у оквиру ЕУ програма 

Креативна Европа - Велики пројекти међународне сарадње) Укупна вредност пројекта:  

4.469.472,22   Средства која се траже од Града Новог Сада:   1.224.876,00   Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по 

сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је:

 0 бодова. Образложење комисије је следеће:  С обзиром да је СКЦ 

поднео 7 пројеката што не одговара условима и тексту конкурса,став комисије је да одбије 

све пројекте у овој области и предлаже да друга комисија разматра и трећи пројекат у 

својој области јер се генерално не слаже са решењем и одлуком претходне комисије да 

треба разматрати прва три пристигла пројекта,а остале одбацити. 

 

Број предмета X-6-4/19-515  Број електронске пријаве 142260124 Назив 

подносиоца пројекта: Установа студентски културни центар у Новом Саду Назив 

пројекта: „SOMEONE FROM HOME – IN THE SENSE OF BELONGING TO EUROPE“

 Укупна вредност пројекта:  3.878.033,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   1.549.033,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 0 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Став комисије је да одбије све пројекте у овој области и предлаже да претходна 

комисија разматра и трећи пројекат у својој области јер се генерално не слаже са решењем 

и одлуком претходне комисије да треба разматрати прва три пристигла пројекта,а остале 

одбацити. 

 

Број предмета X-6-4/19-521  Број електронске пријаве 161577878 Назив 

подносиоца пројекта: Muzej Vojvodine Назив пројекта: Muzeji za 10 NS 



vodič Укупна вредност пројекта:  1.340.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   210.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 78 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Повезивање културних институција. 

 

Број предмета X-6-4/19-533  Број електронске пријаве 128318750 Назив 

подносиоца пројекта: Установа студентски културни центар у Новом Саду Назив 

пројекта: AEROWAVES - Tanz Platz festival Укупна вредност пројекта:  2.671.831,10   

Средства која се траже од Града Новог Сада:   930.398,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 0

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Став комисије је да одбије све 

пројекте у овој области и предлаже да претходна комисија разматра и трећи пројекат у 

својој области јер се генерално не слаже са решењем и одлуком претходне комисије да 

треба разматрати прва три пристигла пројекта,а остале одбацити. 

 

Комисија је након прегледаних и оцењених пројеката предложила Градоначелнику 

следећу расподелу средстава: 
 

ПОЗОРИШНА УМЕТНОСТ И УМЕТНИЧКА ИГРА – КЛАСИЧАН БАЛЕТ, САВРЕМЕНА 

ИГРА (СТВАРАЛАШТВО, ПРОДУКЦИЈА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА) 

Субвенције приватним предузећима 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта Одобрени износ 

1 

PRIVREDNO DRUŠTVO ZA 

IZVOĐAČKE I PRODUCENTSKE 

DELATNOSTI, MARKETING I 

USLUGE ITAKA ART CENTAR 

DOO INĐIJA, Инђија 

ШЕКСПИР ФЕСТИВАЛ / 

Продукција „МОЈ ШЕКСПИР“       1.100.000,00  

2 

LAUREAT doo za menadžment i 

zastupanje autora i glumaca Novi Sad, 

Нови Сад О ШТЕТНОСТИ ДУВАНА           400.000,00  

3 

LAUREAT doo za menadžment i 

zastupanje autora i glumaca Novi Sad, 

Нови Сад МАРИ(Ј)А ЈЕ СВУДА           850.000,00  

4 

JUGOSLAV KRAJNOV 

PREDUZETNIK AGENCIJA ZA 

ANGAŽOVANJE UMETNIKA 

UPALIMO REFLEKTORE ŽABALJ, 

Жабаљ "КАД САМ БИО ГАРАВ"           650.000,00  

  У К У П Н О   3.000.000,00 

Трансфери осталим нивоима власти 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта Одобрени износ 

1 

МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 

Нови Сад Muzeji za 10 NS vodič          150.000,00  

2 

Универзитет у Новом Саду, 

Академија уметности Нови Сад, Фестивал студентског позоришта          450.000,00  



Нови Сад 

3 

Српско народно позориште, Нови 

Сад Новосадски омнибус          900.000,00  

  У К У П Н О  1.500.000,00 

Дотације невладиним организацијама 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта Одобрени износ 

1 

"Практикабл - Платформа за 

савремену уметност и културу", 

Нови Сад 

Покретница - фестивал савременог 

плеса и перформанса            202.000,00  

2 

Академско културно - уметничко 

друштво Универзитета у Новом Саду 

"Соња Маринковић", Нови Сад " ОТВОРЕНО О..."            300.000,00  

3 

Међународни центар књижевности 

за децу ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ, 

Нови Сад 28. Фестивал монодраме за децу            500.000,00  

4 

Удружење грађана "Кошница", Нови 

Сад 

Позориште на отвореном "Радосно 

детињство"            348.000,00  

5 

УДРУЖЕЊЕ "СУМАТРА", Нови 

Сад "Љубаф"            600.000,00  

6 

ФОНДАЦИЈА "СИМОНИДА", Нови 

Сад Десанки за вечност.            200.000,00  

7 

ДРАМСКИ АТЕЉЕ ВЕСЕЛА 

КОРЊАЧА, Нови Сад ТАЛАСИ ДУНАВА            200.000,00  

8 

"Новосадски Нови Театар", Нови 

Сад ННТ-ТЕЛЕП 11 ГОДИНА...        1.600.000,00  

9 Удружење грађана “ВРАНА“, Кисач ”ПОЗОРИШТЕ У ПАРКУ”            200.000,00  

10 

Удружење грађана "Пхралипе Нови 

Сад", Нови Сад ROMI KROZ VREME, NEKAD I SAD            200.000,00  

11 

УДРУЖЕЊЕ "ИНСЦЕНАЦИЈА", 

Нови Сад КАБАРЕ БЕЋАРИ            500.000,00  

12 

САВЕЗ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА 

ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад Легија части            700.000,00  

13 

САВЕЗ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА 

ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад Позориште за све            400.000,00  

14 "ШМИРАНТИ", Нови Сад 

Новосадско аматерско позориште 

живи!            300.000,00  

15 

"НОВОСАДСКИ КУТАК" 

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА, Нови 

Сад ТЕАТАР НА ДАР 2019            500.000,00  

16 

Удружење уметника "Високо Ц", 

Нови Сад Опера за децу српска бајка            700.000,00  

17 

Удружење уметника "Високо Ц", 

Нови Сад Опера за децу            500.000,00  

18 

Удружење "РАДОСТ СТВАРАЊА", 

Каћ ПОЗОРНИЦА МЛАДИМА            150.000,00  

19 „Савет за игру Србије”, Београд 16. Beogradski festival igre        1.500.000,00  



20 "МАНСАРДА", Нови Сад 

Позоришна представа "ТАЈНА 

ЖЕНСКЕ КАФЕ"            400.000,00  

  У К У П Н О  10.000.000,00 

 

 

Комисија је прешла на оцену пројеката из 4. области-филмска уметност и остало аудио-

визуелно стваралаштво,дигитално стваралаштво и мултимедија. 

 

Комисија констатује следеће: 

 

Бр.предмета X-6-4/19-183 Број електронске пријаве: 129572446 Назив подносиоца 

пројекта: Студио Дон Кихот Назив пројекта: Новосадска Виртуелна Авантура

 Укупна вредност пројекта:  500.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   250.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 0 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Због непотпуне документације, комисија није разматрала пројекат. 

 

Бр.предмета X-6-4/19-218 Број електронске пријаве: 149519211 Назив подносиоца 

пројекта: "ЛАУРЕАТ" доо за менаџмент и заступање аутора и глумаца Назив 

пројекта: "ЈА У СТРИП, ТИ У ПЛОЧУ" Укупна вредност пројекта:  1.170.000,00   

Средства која се траже од Града Новог Сада:   860.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 69

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Допринос пројекта унапређењу 

разноликости културних израза и презентацију стрип уметности и музике. 

 

Бр.предмета X-6-4/19-244 Број електронске пријаве: 135646367 Назив подносиоца 

пројекта: Зорица Руњајић ПР, Агенција за продукцију и рекламу BOOM 

PRODUCTION, Сремска Каменица Назив пројекта: Ждрал у уметности

 Укупна вредност пројекта:  450.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   450.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 69 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Штуро написан-образложен пројекат,али ипак релевантан који популарише свест о 

потреби постојања и неговања уметности и културе. 

 

Бр.предмета X-6-4/19-370 Број електронске пријаве: 166418805 Назив подносиоца 

пројекта: Продукција И 27 Назив пројекта: Јанин лексикон Укупна 

вредност пројекта:  525.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   

375.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено 

оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова 

за овај пројекат је: 82 бодова. Образложење комисије је следеће:  Креативан и 

добро осмишњен пројекат. 

 



Бр.предмета X-6-4/19-453 Број електронске пријаве: 153364379 Назив подносиоца 

пројекта: ДРУИД - АГЕНЦИЈА ЗА ФИЛМСКУ И ВИДЕО ПРОДУКЦИЈУ, НЕНАД 

МИКАЛАЧКИ ПР Назив пројекта: Људи за столом (2019) Укупна вредност 

пројекта:  3.908.817,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   879.550,00   

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 

до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај 

пројекат је: 64 бодова. Образложење комисије је следеће:  Пројекат је усклађен 

са Стратегијом,афирмација сарадње,копродукција са партнерима из Француске доноси 

добит многим организацијама и поједнинцима. 

 

Бр.предмета X-6-4/19-63 Број електронске пријаве: 118927443 Назив подносиоца 

пројекта: Wake Up d.o.o. za filmsku i video produkciju Novi Sad, Milete Jakšića 12 Назив 

пројекта: CIRCLE Women Doc Accelerator / modul 02 Укупна вредност пројекта:  

1.391.744,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   538.245,00   Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по 

сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је:

 90 бодова. Образложење комисије је следеће:  Пројекат усклађен са 

Стратегијом,и кроз три модула радиће се на унапређењу професионалних вештина и 

едукацију, намењен редитељкама и продуценткињама. 

 

Бр.предмета X-6-4/19-65 Број електронске пријаве: 120412697 Назив подносиоца 

пројекта: Wake Up d.o.o. za filmsku i video produkciju Novi Sad, Milete Jakšića 12 Назив 

пројекта: EURODOC 2019 – treći modul u Novom Sadu Укупна вредност пројекта:  

20.601.353,50   Средства која се траже од Града Новог Сада:   598.430,00   

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 

до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај 

пројекат је: 90 бодова. Образложење комисије је следеће:  Пројекат кроз три 

једнонедељна модула бавиће се усавршавањем продуцената и развоја ауторских 

документарних филмова са међународним потенцијалом.  

 

Број предмета X-6-4/19-415 Број електронске пријаве 177800062 Назив 

подносиоца пројекта: Унија студентских гласила Србије Назив пројекта:

 „Фестивал документарног филма- ФЕДОК“ Укупна вредност пројекта:  

442.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   382.000,00   Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по 

сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је:

 48 бодова. Образложење комисије је следеће:  Пројекат није довољно 

детаљан и нејасно је образложен. 

 

Број предмета X-6-4/19-199 Број електронске пријаве 127889339 Назив 

подносиоца пројекта: Ромкиње за Ромкиње Нови Сад Назив пројекта:

 Представљање заступљености раних дечијих бракова у Србији на креативан начин

 Укупна вредност пројекта:  367.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   317.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 68 бодова. Образложење комисије је следеће: 



 Степен утицаја није јасан из документације, нејасно дефинисан допринос 

савременом уметничком стваралaштву. 

 

Број предмета X-6-4/19-149 Број електронске пријаве 134404848 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење за развој излагачке писмености "Изражајност"

 Назив пројекта: Змај за особе са инвалидитетом Укупна вредност пројекта:  

620.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   560.000,00   Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по 

сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је:

 75 бодова. Образложење комисије је следеће:  Пројекат остварује 

изузетну приступачност културних садржаја особама са инвалидитетом. 

 

 Број електронске пријаве 122828752 Назив подносиоца пројекта: Клик 

до књиге Назив пројекта: Клик до књиге Укупна вредност пројекта:  

584.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   276.000,00   Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 0 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Пројекат не постоји у штампаном издању те не задовољава услове конкурса. 

 

 Број електронске пријаве 117532219 Назив подносиоца пројекта:

 ZELENO PITANJE Назив пројекта: ČIKA KEKINE PRIČE NESPAVANKE

 Укупна вредност пројекта:  232.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   144.000,00  Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из 

текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 0 бодова. 

Образложење комисије је следеће:  Пројекат не постоји у штампаном издању те не 

задовољава услове конкурса. 

 

Број предмета X-6-4/19-171 Број електронске пријаве 136980980 Назив 

подносиоца пројекта: Јеврејска општина Нови Сад Назив пројекта:

 Мултимедијални водич новосадског јеврејског наслеђа Укупна вредност пројекта:  

453.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   328.000,00   Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по 

сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је:

 81 бодова. Образложење комисије је следеће:  Неопходан и леп пројекат. 

 

Број предмета X-6-4/19-173 Број електронске пријаве 131020692 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење за видео уметност ВИДЕОМЕДЕЈА Назив 

пројекта: ЈупиЈЕ - кратке ВИДЕО форме Укупна вредност пројекта:  4.818.310,00   

Средства која се траже од Града Новог Сада:   2.305.980,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 81

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Врло сложен и оправдан пројекат. 

 

Број предмета X-6-4/19-239 Број електронске пријаве 122886318 Назив 

подносиоца пројекта: UDRUŽENJE ROMA-RROMANO SUNO Назив пројекта:

 Fokus grupa-kulturne romske zajednice Укупна вредност пројекта:  72.000,00   



Средства која се траже од Града Новог Сада:   44.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 0

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Пројекат се не може оценити јер 

не садржи елементе из 4.области 

 

Број предмета X-6-4/19-242 Број електронске пријаве 138969271 Назив 

подносиоца пројекта: Дунастарт Назив пројекта: Песмом за мој град

 Укупна вредност пројекта:  1.145.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   1.145.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 66 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Нејасан степен утицаја,реализација и даљи живот пројекта као и нејасно дефинисан 

допринос савременом уметничком стваралаштву. 

 

Број предмета X-6-4/19-243 Број електронске пријаве 151598210 Назив 

подносиоца пројекта: Дунастарт Назив пројекта: Историја чувара  Дунава

 Укупна вредност пројекта:  1.155.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   1.155.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 52 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Врло уопштено, неоригиналан и неуверљив пројекат неусаглашен са културном 

Стратегијом града. 

 

Број предмета X-6-4/19-27 Број електронске пријаве 113948378 Назив 

подносиоца пројекта: ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВИХ ИДЕЈА "ЕУРЕКА 021"

 Назив пројекта: Ика Малин- Једна филмска прича Укупна вредност пројекта:  

2.300.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   2.300.000,00   Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по 

сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је:

 63 бодова. Образложење комисије је следеће:  Нејасан степен утицаја као 

и неусклађеност пројекта са стратегијом. 

 

Број предмета X-6-4/19-280, Број електронске пријаве 173222756, Назив 

подносиоца пројекта: Зелена Долина Назив пројекта: Мултимедијални 

Гастро куп блог - кувар Укупна вредност пројекта:  550.000,00   Средства која се 

траже од Града Новог Сада:   290.000,00   Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  

Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 0 бодова. Образложење 

комисије је следеће:  Не задовољава услове наведене области. 

 

Број предмета X-6-4/19-307, Број електронске пријаве 168545934, Назив 

подносиоца пројекта: Удружење Живот као инспирација Назив пројекта: Волим 

књиге Укупна вредност пројекта:  584.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   276.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 



број бодова за овај пројекат је: 0 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Пројекат не одговара условима конкурса због нејасне формулације и неуслађености 

са културном стратегијом града. 

 

Број предмета X-6-4/19-325, Број електронске пријаве 157070173, Назив 

подносиоца пројекта: Креативно афирмативна организација Парнас Назив 

пројекта: „Ухвати филм Kids“ Укупна вредност пројекта:  422.150,00   Средства 

која се траже од Града Новог Сада:   215.100,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 66

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Неизвестан успех пројекта. 

 

Број предмета X-6-4/19-338 Број електронске пријаве 164778865 Назив 

подносиоца пројекта: Центар за омладински и друштвени развој „RES POLIS“

 Назив пројекта: „НОВОСАДСКИ ОБЈЕКТИВ 2019“ Укупна вредност 

пројекта:  1.010.805,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   535.805,00   

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 

до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај 

пројекат је: 54 бодова. Образложење комисије је следеће:  Није јасно да ли је 

ово пројекат унутар пројекта НС ЕПК 2021, слабо иновативан,скуп. Фондација 2021 

реализује низ сличних пројеката. 

 

Број предмета X-6-4/19-384 Број електронске пријаве 134340974 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана и грађанки „Глас“ Назив пројекта:

 АЗБУКА ЗА ДЕЦУ - наставак Укупна вредност пројекта:  1.390.000,00   

Средства која се траже од Града Новог Сада:   990.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 73

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Нејасан допринос савременом 

стваралаштву,ресурси нису довољно детаљно образложени. 

 

Број предмета X-6-4/19-390, Број електронске пријаве 146861540, Назив 

подносиоца пројекта: Друштво за традицију СТАРИ ХРАСТ Назив пројекта:

 Сеобе и експанзија Новог Сада - од старих до онлајн мапа Укупна вредност 

пројекта:  680.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   600.000,00   

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 

до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај 

пројекат је: 59 бодова. Образложење комисије је следеће:  Нејасан степен 

утицаја,нису наведена имена стручних консултаната као и нејасно дефинисан допринос 

савременом уметничком стваралаштву. 

 

Број предмета X-6-4/19-393 Број електронске пријаве 160026950 Назив 

подносиоца пројекта: Панонски брод Назив пројекта: Промоција 

културног наслеђа у касарни Укупна вредност пројекта:  700.000,00   Средства 

која се траже од Града Новог Сада:   600.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 



критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 50

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Штуро, 

неусклађено/неусаглашено са општим условима конкурса,недовољно детаљно објашњење. 

 

Број предмета X-6-4/19-435 Број електронске пријаве 156489965 Назив 

подносиоца пројекта: Креативно афирмативна организација Парнас Назив 

пројекта: Новосадски караван „Ухвати филм“ Укупна вредност пројекта:  

450.050,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   264.600,00   Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по 

сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је:

 65 бодова. Образложење комисије је следеће:  Из пројекат није јасно 

колики ће бити утицај пројекта на квалитет културног живота. 

 

Број предмета X-6-4/19-436 Број електронске пријаве 127831210 Назив 

подносиоца пројекта: Креативно афирмативна организација Парнас Назив 

пројекта: Међународни  филмски фестивал „Ухвати филм“ Укупна вредност 

пројекта:  4.004.028,77   Средства која се траже од Града Новог Сада:   425.700,00   

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 

до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај 

пројекат је: 66 бодова.  

 

Број предмета X-6-4/19-443 Број електронске пријаве 132423450, Назив 

подносиоца пројекта: Независни филмски центар Кино Клуб Нови Сад Назив 

пројекта: 17. Међународни фестивал краткометражног филма Филмски Фронт

 Укупна вредност пројекта:  1.697.600,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   628.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 89 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Фестивал има улогу да афирмише кратки филм као специфичну форму филмске 

уметности. 

 

Број предмета X-6-4/19-448 Број електронске пријаве 126233342, Назив 

подносиоца пројекта: Удружење Асистент Назив пројекта: Мултимедијом и 

стваралаштвom до равноправности! Укупна вредност пројекта:  645.000,00   

Средства која се траже од Града Новог Сада:   510.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 65

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Нејасан допринос савременом 

стваралаштву. 

 

Број предмета X-6-4/19-450 Број електронске пријаве 126046434 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење Асистент Назив пројекта: Култура кроз 

фотографију! Укупна вредност пројекта:  570.000,00   Средства која се траже од Града 

Новог Сада:   446.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 



број бодова за овај пројекат је: 69 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Пројекат је уско везан за циљне групе и вештине. 

 

Број предмета X-6-4/19-455 Број електронске пријаве 170270607 Назив 

подносиоца пројекта: Edukativni Gradjanski Centar Назив пројекта: Новосадски 

фестивали кроз фото-објектив Укупна вредност пројекта:  684.000,00   Средства 

која се траже од Града Новог Сада:   452.000,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 48

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Нејасан допринос савременом 

стваралаштву, 

 

Број предмета X-6-4/19-495 Број електронске пријаве 140186659, Назив 

подносиоца пројекта: НЕЦ Назив пројекта: КУЛТУРА ХУМАНОСТИ

 Укупна вредност пројекта:  1.000.000,00   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   700.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је 

извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 49 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Пројекат није довољно детаљан,претенциозан пројекат на веома "скромној" 

уопштеној квалитативној и садржајној разини. 

 

Број предмета X-6-4/19-506,  Назив подносиоца пројекта: Екологија 

Наука Уметност - Е.Н.У. Назив пројекта: ДОКУ-ИГРАНИ ФИЛМ "СКРИВЕНИ 

ГРАД II" Укупна вредност пројекта:   Средства која се траже од Града Новог 

Сада:   15.190.185,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан 

број бодова за овај пројекат је: 0 бодова. Образложење комисије је следеће: 

 Комисија није разматрала пројекат због непотпуне документације. (пројекат нема 

електронску пријаву). 

 

Број предмета X-6-4/19-507 Број електронске пријаве 121486670 Назив 

подносиоца пројекта: Екологија Наука Уметност - Е.Н.У. Назив пројекта:

 Поруке са зидова Укупна вредност пројекта:  1.585.000,00   Средства која се 

траже од Града Новог Сада:   1.200.000,00   Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  

Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 0 бодова. Образложење 

комисије је следеће:  Комисија није разматрала пројекат због непотпуне документације. 

 

Број предмета X-6-4/19-545, Број електронске пријаве 130266379, Назив 

подносиоца пројекта: Центар за културну обнову Археофутура Назив пројекта:

 Документарни филм "Генерација без будућности" Укупна вредност пројекта:  

600.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   564.000,00   Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по 

сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је:

 0 бодова. Образложење комисије је следеће:  Комисија није разматрала 

пројекат због непотпуне документације. 



 

Број предмета X-6-4/19-95 Број електронске пријаве 129306619 Назив 

подносиоца пројекта: Удружење грађана Омладина ЈАЗАС Нови Сад Назив 

пројекта: Мозаик културе Укупна вредност пројекта:  263.100,00   Средства 

која се траже од Града Новог Сада:   263.100,00   Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком 

критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 45

 бодова. Образложење комисије је следеће:  Врло мали опсег утицаја,нејасно 

дефинисан допринос саврем.стваралаштву. 

 

Број предмета X-6-4/19-290 Број електронске пријаве 170893832 Назив 

подносиоца пројекта: Спомен-збирка Павла Бељанског Назив пројекта: Живот 

посвећенн уметности Укупна вредност пројекта:  1.154.090,00   Средства која се 

траже од Града Новог Сада:   762.830,00   Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање је извршено оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  

Јавног конкурса. Укупан број бодова за овај пројекат је: 79 бодова. Образложење 

комисије је следеће:  Усаглашен са стратегијом,недовољна видљивост за Нови Сад. 

 

Број предмета X-6-4/19-392 Број електронске пријаве 137561187 Назив 

подносиоца пројекта: ПОЗОРИШНИ МУЗЕЈ ВОЈВОДИНЕ Назив пројекта:

 СТАЛНА ПОСТАВКА ВИРТУЕЛНОГ ПОЗОРИШНОГ МУЗЕЈА Укупна 

вредност пројекта:  1.164.000,00   Средства која се траже од Града Новог Сада:   

814.000,00   Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање је извршено 

оценама од 1 до 5 по сваком критеријуму из текста  Јавног конкурса. Укупан број бодова 

за овај пројекат је: 84 бодова. Образложење комисије је следеће:  Веома 

неопходан пројекат који омогућава стручној и широј јавности и најмлађој популацији из 

целог света приступ драгоценој и јединственој грађи Позоришног музеја. 

 

Комисија је након прегледаних и оцењених пројеката предложила Градоначелнику 

следећу расподелу средстава: 
 

ФИЛМСКА УМЕТНОСТ И ОСТАЛО АУДИО-ВИЗУЕЛНО СТВАРАЛАШТВО, ДИГИТАЛНО 

СТВАРАЛАШТВО И МУЛТИМЕДИЈА 

Субвенције приватним предузећима 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта Одобрени износ 

1 

RADNJA ZA KINEMATOGRAFSKU 

I VIDEO PROIZVODNJU 

PRODUKCIJA I 27 JOVAN ĐERIĆ 

PR NOVI SAD, Нови Сад Јанин лексикон 

                

370.000,00  

2 

NENAD MIKALAČKI PR, 

AGENCIJA ZA FILMSKU I VIDEO 

PRODUKCIJU DRUID NOVI SAD, 

Нови Сад Људи за столом (2019) 

                

514.000,00  

3 

LAUREAT doo za menadžment i 

zastupanje autora i glumaca Novi Sad, 

Нови Сад "ЈА У СТРИП, ТИ У ПЛОЧУ" 

                

630.000,00  

4 

ZORICA RUNJAJIĆ PR AGENCIJA 

ZA PRODUKCIJU I REKLAMU Ждрал у уметности 

                

350.000,00  



BOOM PRODUCTION SREMSKA 

KAMENICA, Сремска Каменица 

5 

WAKE UP DOO ZA FILMSKU I 

VIDEO PRODUKCIJU NOVI SAD, 

Нови Сад 

EURODOC 2019 – treći modul u 

Novom Sadu 

                

598.000,00  

6 

WAKE UP DOO ZA FILMSKU I 

VIDEO PRODUKCIJU NOVI SAD, 

Нови Сад 

CIRCLE Women Doc Accelerator / 

modul 02 

                

538.000,00  

  У К У П Н О  3.000.000,00 

Трансфери осталим нивоима власти 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта Одобрени износ 

1 Спомен-збирка Павла Бељанског, 

Нови Сад Живот посвећен уметности         150.000,00  

2 

Позоришни музеј Војводине, Нови 

Сад 

 

СТАЛНА ПОСТАВКА 

ВИРТУЕЛНОГ ПОЗОРИШНОГ 

МУЗЕЈА         250.000,00  

  У К У П Н О  400.000,00 

Дотације невладиним организацијама 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта Одобрени износ 

1 

Јеврејска општина Нови Сад, Нови 

Сад 

Мултимедијални водич новосадског 

јеврејског наслеђа           300.000,00  

2 

Удружење грађана и грађанки 

„Глас“, Петроварадин АЗБУКА ЗА ДЕЦУ - наставак           256.000,00  

3 

Независни филмски центар Кино 

Клуб Нови Сад, Ветерник 

17. Међународни фестивал 

краткометражног филма Филмски 

Фронт           500.000,00  

4 

Удружење за видео уметност 

"Видеомедеја", Нови Сад ЈупиЈЕ - кратке ВИДЕО форме        1.000.000,00  

5 

УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ 

ИЗЛАГАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ 

"ИЗРАЖАЈНОСТ", Нови Сад Змај за особе са инвалидитетом           280.000,00  

  У К У П Н О  2.336.000,00 

 


