
 

 
 

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-6-4/2019-561-II именована је комисија у саставу: Тијана 

Делић, Ивана Бороја  и  Драгана Милошевић. 

 

 

 

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 радом 

Комисије и води седнице а 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.                         

 

 

 

 

 



 

Након усвајања Пословника о раду приступило се прегледу пристиглих пријава.  

Установљено је да је на  Јавни позив пристигло 166 пријава.  

На првој седници извршен је преглед пристиглих пријава а потом се прешло на рад према 

усвојеном  Правилнику . 

 

 

 

КОМИСИЈА КОНСТАТУЈЕ СЛЕДЕЋЕ: 

 

 

Текуће субвенције приватним предузећима на позицији  378.01 

 

Редни број:  1 . Број предмета:  X-6-4/19-363. Назив подносиоца пројекта:  Галерија “ Бел 

арт“. Назив пројекта: „Фестивал савремене уметности Дунавски дијалози 2019“. Вредност 

пројекта:  5.200.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта : 2.400.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума  из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна 

оцена  Комисије  је  следећа : 76  бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  

Комисија  доноси  одлуку са следећим образложењем : Пројекат са традицијом од 

регионалног значаја који својом концепцијом умрежава, развија и повезује културне 

раднике. Пројекат превазилази локалне оквире као  и  оквире АПВ. 

 

Редни број: 2 . Број предмета:  X-6-4/19-429. Назив подносиоца пројекта: Корана Боровић 

ПР књижара  „Мост Прометеј“. Назив пројекта:  „Читање бајки у књижари Мост - сезона 

2019“. Вредност пројекта:  575.000,00 .Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта:   405.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста конкурса. Укупна и 

коначна оцена комисије је: 64 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија 

доноси одлуку са следећим образложењем: Читање дечијих бајки и неговање љубави  

према књизи има непороцењиви значај за рани развој естетике и читалачке културе код 

деце. Квалитет и релевантност овог пројекта и пројектних активности за суфинансирање 

са аспекта  њиховог утицаја на развој културног сектора је неоспоран. 

 

Редни број: 3. Број предмета: X-6-4/19-314 . Назив подносиоца пројекта: Корана Боровић 

ПР књижара „ Мост Прометеј“. Назив пројекта:  „Ситан вез - велике жене“. Вредност 

пројекта:  678.900,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

400.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 

59 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са 



следећим образложењем :Пројекат је квалитетан али се програмски не уклапа у област 

савременог стваралаштва.   

 

Редни број: 4. Број предмета: X-6-4/19-286. Назив подносиоца  пројекта: Ливија Зубовић 

ПР Културно-едукативни центар „Spark Team“ Нови Сад. Назив пројекта: „Књижевност  

на  Дунаву“. Вредност пројекта: 550.000,00.Тражена средства од Града за суфинансирање  

трошкова  пројекта:  475.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Констатује се да је достављена документација  непотпуна. 

  

Редни број: 5. Број предмета:  X-6-4/19-154. Назив подносиоца пројекта: „Bulevar Books“. 

Назив пројекта:  „Супер Читањац“. Вредност пројекта: 351.000,00 . Тражена средства од 

Града за суфинансирање трошкова пројекта: 236.000,00. Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена  Комисије  је: 71 бодова. На основу 

оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: 

Неговање и развој читалачке културе јесте значајно за развој потенцијалне публике у овој 

културној области. Поседује стручне капацитете и неопходне ресурсе, добро развијен 

буџет и план активности. 

 

Редни број: 6 . Број предмета: X-6-4/19-100. Назив подносиоца пројекта:  „Bulevar Books 

DOO“ Назив пројекта: „СОФА – отворени фестивал савремених аутора“. Вредност 

пројекта:  970.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

730.000,00 .Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 

79 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку са 

следећим образложењем: Идеја да „СОФА-отворени фестивал  савремених аутора“ 

промовише књижевност и културу дијалога је од велике важности за развој културног 

живота и унапређењу локалних културних идентитета. Поседује стручне капацитете и 

неопходне ресурсе, добро развијен буџет и план активности. 

 

Редни број: 7 . Број предмета: X-6-4/19-5. Назив подносиоца пројекта: „Херор медиа  

понт“. Назив пројекта:  „Под  крошњама на  Штранду“. Вредност пројекта:  2.152.244,00 . 

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 863.644,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 77. На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат  дуге традиције и неговање различитости. У потпуности  у 

складу са Стратегијом развоја културе. 

 



Редни број: 8 . Број предмета: X-6-4/19-276 . Назив подносиоца пројекта: „Тамбурица фест 

медиа доо“ , Нови Сад. Назив пројекта: „Тамбурица фест 2019“. Вредност пројекта:  

20.000.000,00.  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

3.865.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

комисије је: 78 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Манифестација са традицијом, разноврсност жанрова 

на овој манифестацији доприноси интересовању свих нивоа старосних и интелектуалних 

слојева. Мултидисциплинарност пројекта и његов утицај на остале области. Доприноси 

обезбеђивању услова за доступност културних вредности грађанима и омогућава њихово 

масовно коришћење. 

 

Редни број: 9. Број предмета: X-6-4/19-480. Назив подносиоца пројекта: АД “Новосадски  

сајам” Нови Сад.  Назив пројекта:  „Дани Лазе Костића“. Вредност пројекта:  2.008.000,00 . 

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 1.218.000,00 .Комисија 

је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 74 бода. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат је у складу са Стратегијом културног развоја Новог Сада за 

период 2016-2026. године и својим стручним капацитетима афирмисаће домаће писце и 

ствараоце. Едуковаће,пре свега, млађу публику о значају очувања језичког културног 

стваралаштва и поштовању лика и дела Лазе Костића. 

 

Редни број: 10. Број предмета: X-6-4/19- . Назив подносиоца пројекта: „ПечатДа“. Назив 

пројекта:  "Панонско- алпски ехо". Вредност пројекта: 780.000,00 . Тражена средства од 

Града за суфинансирање трошкова пројекта: 650.000,00. Пројекат је пријављен 

електронски али није достављен у папирној форми што је као обавезно наведено у тексту 

Јавног конкурса те се као такав се одбија уз следеће образложење: Неуредна и непотпуна 

пријава. 

 

 

 

Дотације невладиним организацијама , на позицији  377.01 

 

Редни  број  1. Број предмета: X-6-4/19-525. Назив подносиоца пројекта: Спомен-збирка 

Павла Бељанског . Назив пројекта:  Манифестације“ Спомен-збирке Павла Бељанског 

2019“.  Вредност пројекта:   653.000,00. Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта: 240.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна 



и коначна оцена комисије  је: 76 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  

Комисија доноси одлуку са следећим образложењем : Међуинституцијална сарадња  и  

промоција савремених културних садржаја. Поседује стручне и уметничке капацитете за 

реализовање пројекта.  

 

Редни број 2. Број предмета: X-6-4/19-539. Назив подносиоца пројекта: Установа  

Студентски културни центар, Нови Сад. Назив пројекта: „12. To Be Punk. Festival“. 

Вредност пројекта:  3.890.200,00. Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта: 1.455.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Укупна и 

коначна оцена комисије је: 0 бодова. Увидом у  пројекат Комисија доноси одлуку са 

следећим  образложењем: Послато је више од три пројеката ,сходно томе  Комисија  

доноси одлуку да узме у обзир само прва три пристигла и заведена у деловодној књизи. 

Овај пројекат није разматран. 

 

Редни број 3. Број предмета: X-6-4/19-534. Назив подносиоца пројекта:Установа 

Студентски културни центар , Нови Сад. Назив пројекта: „13. Новосадски стрип викенд“.  

Вредност пројекта:  1.248.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:  658.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Укупна и 

коначна оцена комисије је: 0  бодова.Уувидом у пројекат Комисија доноси одлуку са 

следећим образложењем: Послато је више од три пројеката ,сходно томе Комисија доноси 

одлуку да узме у обзир само прва три пристигла и заведена у деловодној књизи. Овај 

пројекат није разматран. 

 

Редни  број 4. Број предмета: X-6-4/19-509. Назив подносиоца пројекта: Установа 

Студентски културни центар, Нови Сад. Назив пројекта: Мнифестација "Ритам Европе 

2019“.  Вредност пројекта:   2.780.400,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта:  1.587.400,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна 

и коначна оцена комисије је: 80 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта 

комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат својим садржајем 

доприноси  квалитету културне понуде Града Новог Сада. Пројекат доприноси развоју 

публике, поседује стручне и уметничке капацитете за развој манифестације.  

 

Редни број 5. Број предмета: X-6-4/19-510. Назив подносиоца пројекта: Установа 

Студентски културни центар,  Нови Сад. Назив пројекта: „Лето на брод театру – Дунавско 

море 2019“. Вредност пројекта:  2.320.000,00.  Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта:  1.290.000,00 . Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног 

конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 57 бодова. На основу оцена и увидом у 

буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем:  Пројекат доприноси 



принципима и циљевима Стратегије културног развоја Града Новог Сада 2016-

2026.године као и развоју публике. Квалитетан програм, доступан грађанима. Својим 

садржајем доприноси квалитету културне понуде  Града Новог Сада. 

 

Редни број  6. Број предмета: X-6-4/19-504. Назив подносиоца пројекта: Галерија ликовне 

уметности  поклон збирка Рајка Мамузића. Назив пројекта: „Лето на Тргу галерија – 

ГЛУРМ“.  Вредност пројекта:  321.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта:  201.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна 

и коначна оцена комисије је: 76 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта 

комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат представља пример добре 

праксе сарадње установа културе и као такав квалитетно предстваља богатсво музејског 

програма. Поседује стручне и уметничке капацитете за реализовање пројекта.  

 

Редни број 7. Број предмета:  X-6-4/19-205. Назив подносиоца  пројекта: Основна музичка 

школа „Јосип Славенски“. Назив пројекта: „Унеско-в међународни дан музике 2019“.  

Вредност пројекта:  361.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:  230.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 75 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Неговање и развој интеркултуралних компетенција 

наставника, учесника и родитеља доприноси промоцији и поштовању културних 

различитости. 

 

 

Дотације осталим непрофитним институцијама на позицији 379-  01 

 

 

Редни број 1. Број предмета:  X-6-4/19-316. Назив подносиоца:   Савез „Без ограничења“. 

Назив пројекта: „Лагуми Тврђаве, неми сведоци историје“. Вредност пројекта:  

1.245.000,00.Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 825.000,00. 

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на 

основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 48 

бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Буџет пројекта није у складу са пројектним активностима. Пројектне 

активности  су недовољно разрађене.  

 

Редни број  2. Број предмета: X-6-4/19-334. Назив подносиоца: Едукативно-истраживачки 

институт. Назив пројекта: „Изложба богатства различитости“. Вредност пројекта:  

1.245.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   



825.000,00 .Комисија је проверила и прегледала документацију. Комисија  доноси одлуку 

са следећим образложењем:  Непотпуна документација 

 

Редни број  3. Број предмета: X-6-4/19-400. Назив подносиоца:  Унија студентских 

организација  Универзитета у Новом Саду. Назив пројекта: Фестивал „Недеља Вајарске 

улице“. Вредност пројекта:  670.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта:   450.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Непотпуна документација. 

 

Редни број  4. Број предмета: X-6-4/19-308.  Назив подносиоца:      Удружење "Певачко-

едукативни центар  Magic Voice". Назив пројекта: Фестивал "Најбољи певач -МАGIC 

VOICE". Вредност пројекта: 1.425.000,00.  Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта:   925.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Непотпуна документација. 

 

Редни број  5. Број предмета: X-6-4/19-538. Назив подносиоца: „Арти“. Назив пројекта: 

Изложба „Нови Сад - некад и сад“. Вредност пројекта: 1.858.000,00.   Тражена средства 

од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  1.158.000,00. Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 66 бодова. На основу оцена 

и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Неговање 

уметности као што је фотографија,приказивање прошлости и садашњости доприноси 

културном животу заједнице града Новог Сада. 

 

Редни број  6 .Број предмета: X-6-4/19-362. Назив подносиоца:   Удружење грађана 

„Поента“. Назив пројекта: „Новосадски фестивал књиге – НОФЕК“. Вредност пројекта:  

498.000,00 .Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  198.000,00.  

Комисија је проверила и прегледала документацију. Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Непотпуна документација. 

 

Редни број 7 . Број предмета:  X-6-4/19-397. Назив подносиоца: „COOLIST Фондација“. 

Назив пројекта: ”Петар Пан – музиком без граница“. Вредност пројекта:  1.371.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 675.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 70 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем:  Пројекат својим активностима и стручним капацитетима  доприносу 

развоју талента и неговању талента, развоју публике за позоришну уметност за децу и 

њихово укључивање у програме институција  културе. 

 



Редни број  8. Број предмета: X-6-4/19-311. Назив подносиоца:Српска асоцијација  

предавача и поштовалаца  руског језика, литературе, историје и културе (САПРЈАЛ).  

Назив пројекта: ’’Срби и Пушкин ’’-  историјски и песнички поглед. Вредност пројекта:  

189.800,00 .Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 189.800,00.  

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на 

основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је:  43 

бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат се више односи на очување културног наслеђа ,те као такав није 

у складу са циљевима  конкурса савременог стваралаштва. 

 

Редни број  9. Број предмета:  X-6-4/19-395. Назив подносиоца: Удружење „НВО Color 

Media  Events “. Назив пројекта:“NS Octoberfest   2019 “. Вредност пројекта:  7.705.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 800.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је:  72 бода . На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат је од утицаја за културни миље и важан за квалитетан културни 

живот заједнице. 

 

Редни број 10. Број предмета:  X-6-4/19-312. Назив подносиоца: „ Спасимо децу-

спасићемо Србију“. Назив пројекта: „Косово и Метохија у  српској историји и поезији“. 

Вредност пројекта:  189.800,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:   189.800,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна 

оцена комисије је: 69 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија 

доноси одлуку са следећим образложењем:  Пројекат се у великој мери ослања на 

Стратегију културног развоја Града  Новог Сада  2016-2026. године и истиче се стручним 

капацитетима. Пројекат је важан за квалитетан културни живот заједнице. 

 

Редни броj  11. Број предмета:  X-6-4/19-403. Назив подносиоца: Иницијатива младих 

Војводине. Назив пројекта: „Love&Culture“. Вредност пројекта:  3.500.000,00.   

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 1.000.000,00. Комисија 

је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је:  77 бодова.На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Добро разрађен план активности усклађен са овогодишњом титулом 

Града. Утиче на побољшање културе и развој заједнице младих. 

 

Редни број 12. Број предмета:  X-6-4/19-394. Назив подносиоца: Удружење „ HBO Color 

Media Events“. Назив пројекта: „Kњижевна конференција  Book T alk 2019“.Вредност 



пројекта: 1.587.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

750.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

комисије је: 72 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку 

са следећим образложењем:  Пројекат је од утицаја за културни миље и важан за 

квалитетан културни живот заједнице. 

 

Редни број  13.Број предмета: X-6-4/19-439. Назив подносиоца: „Дунавска соната“. Назив 

пројекта: „Обележавање 35 година од објављивања Хазараског речника“. Вредност 

пројекта:  3.768.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

3.768.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем:  Непотпуна документација. 

 

Редни број  14. Број предмета: X-6-4/19-313. Назив подносиоца: „Одрасти здраво“. Назив 

пројекта: „Water  Fest 2019“. Вредност пројекта: 1.360.000,00 . Тражена средства од Града 

за суфинансирање трошкова пројекта:  790.000,00 . Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Комисија  доноси одлуку са следећим образложењем: Непотпуна 

документација. 

 

Редни број 15. Број предмета: X-6-4/19-305. Назив подносиоца: „Одрасти здраво“.Назив 

пројекта: „Култура  живљења“. Вредност пројекта: 1.050.000,00 . Тражена средства од 

Града за суфинансирање трошкова пројекта:  650.000,00. Комисија је проверила и 

прегледала документацију.  Комисија доноси одлуку са следећим образложењем:  

Непотпуна  документација. 

 

Редни број 16. Број предмета:  X-6-4/19-303. Назив подносиоца:  Православно удружење 

"Свети Сава". Назив пројекта: „Месец борбе против болести зависности“. Вредност 

пројекта: 725.000,00  . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

517.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

комисије је 0 бодова.  На основу оцена  и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем:  Пројекат се не уклапа у услове  и главне одреднице 

Јавног конкурса. 

 

Редни број 17. Број предмета:  X-6-4/19-291. Назив подносиоца: Друштво књижевника 

Војводине. Назив пројекта: „ Море речи на Дунаву“. Вредност пројекта:  520.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 520.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 52 бода. На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 



образложењем: Због великог броја пријављених пројеката и ограничених финансијских 

средстава, а на основу оцена друга два пројекта удружења, комисија доноси одлуку да овај 

пројекат не подржи. 

 

Редни број 18. Број предмета:  X-6-4/19-361. Назив подносиоца: „Интерарт“. Назив 

пројекта: „ Беби Егзит у сусрет 2021“.Вредност пројекта:  1.798.000,00 . Тражена средства 

од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  598.000,00 .Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 71 бода. На основу оцена и 

увидом у буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим образложењем:

 Фестивал усклађен са принципима и циљевима стратегије. Пројекат је важан за 

квалитетан културни живот заједнице. 

 

Редни број  19. Број предмета: X-6-4/19-406. Назив подносиоца: „Ново културно насеље“. 

Назив пројекта: „Добро дошли на Насеље 6“. Вредност пројекта:  884.000,00 .Тражена 

средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  670.000,00.  Комисија   је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 78 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат својим квалитетом и садржајима доприноси децентрализацији 

културе. У потпуности је усклађен са циљевима  Јавног конкурса. Пројекат је важан за 

квалитетан културни живот заједнице. 

 

Редни број  20. Број предмета: X-6-4/19-454. Назив подносиоца:  Удружење „Књижевни 

брод“. Назив пројекта: „ Књижвни разговори о љубави према читању“. Вредност пројекта:  

736.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 500.000,00.  

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на 

основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 74 

бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија  доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат доприноси унапређењу културних израза. Добро разрађене 

пројектне активности и релевантни стручни капацитети. Развој читалачке  публике као 

важан сегмент овог пројекта. 

 

Редни број 21. Број предмета: X-6-4/19-481. Назив подносиоца: Удружење грађана 

„Обновљена заједница  Нови Сад“.  Назив пројекта: „Српска Умеа“. Вредност пројекта:  

812.138,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 474.260,00. 

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на 

основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 36 

бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим 



образложењем:  Пријава свим активностима и циљем има мали степен утицаја на развој и 

квалитет културног живота. Наведене активности нису у доброј мери разрађене. 

 

Редни број  22. Број предмета:  X-6-4/19-530. Назив подносиоца: Удружење  „Cinema 

City“. Назив пројекта: „Cinema Now“. Вредност пројекта:  7.846.000,00.  Тражена средства 

од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  3.702.000,00 . Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 76 бодова. На основу оцена 

и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку са следећим образложењем: 

Манифестација од значаја за град, веома добри стручни и уметнички капацитети. 

Одрживост пројекта и извори финансирања одлични. Пројекат битан за културан живот 

заједнице града Новог Сада. 

 

Редни број 23. Број предмета: X-6-4/19-485. Назив подносиоца: Академско културно- 

уметничко друштво универзитета у Новом Саду  „Соња  Маринковић “. Назив пројекта: 

„Соња и Ви“. Вредност пројекта: 1.210.000,00  . Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта:  970.000,00.  Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног 

конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 81бод . На основу оцена и увидом у буџет 

пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Дугогодишња традиција 

удружења, квалитетан пројекат. Добри стручни капацитети. Децентрализација културних 

догађаја доприноси афирмацији културне сцене локалне заједнице.  

 

Редни број  24. Број предмета:  X-6-4/19-376. Назив подносиоца: "Култокс". Назив 

пројекта: "12. Кубанеро салса фестивал  2019." Вредност пројекта: 6.668.180,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 1.800.000,00. Комисија 

је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 73 бода.На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат поседује стручне капацитете за реализацију и утиче на 

позиционирање Града  Новог Сада на међународној сцени. Пројекат је битан за културни 

живот заједнице.  

 

Редни број  25 .Број предмета:  X-6-4/19-407. Назив подносиоца: „Ново културно насеље“. 

Назив пројекта: „21114 - Филм фест“. Вредност пројекта:  1.201.000,00 . Тражена средства 

од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   895.000,00 .Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 78 бодова. На основу оцена 

и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат 

својим квалитетом и садржајима доприноси децентрализацији културе. У потпуности је 



усклађен са циљевима конкурса. Пројекат је важан за квалитетан културни живот 

заједнице. 

 

Редни број  26. Број предмета: X-6-4/19-438. Назив подносиоца: Удружење грађана  

„Класик рок“.Назив пројекта: „Фестивал српског подземља“. Вредност пројекта: 

1.312.000,00. Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  

1.002.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 39 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем:  Садржајна иновативност пројекта и опис пројекта 

нису најбољој мери  усклађени са планираним  стваралаством. 

 

Редни број  27. Број предмета:  X-6-4/19-230. Назив подносиоца: Друштво архитеката 

Новог Сада. Назив пројекта: “25. Награда за архитектуру Ђорђе Табаковић“. Вредност 

пројекта:  535.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:  305,000,00.  Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна 

оцена Комисије је: 77 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија 

доноси одлуку са следећим образложем: Одлични стручни капацитетеи, традиционално 

додељивање награда. У складу са циљевима конкурса. Добро разрађен буџет. Пројекат је 

битан за културни живот заједнице. 

 

Редни број  28. Број предмета:  X-6-4/19-489. Назив подносиоца: „Медијакулт  – задруга 

медијских и културних стваралаца „.Назив пројекта: „Златно око“ - Међународна изложба 

фотографија. Вредност пројекта:  910.000,00.  Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта:   600.000,00 . Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног 

конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 76 бодова. На основу оцена и увидом у 

буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат својим 

стручним капацитетима доприноси квалитету живота заједнице града. Својим 

дугогодишњим радом је инкорпориран са Стратегијом културног развоја Града Новог 

Сада. Пројекат је важан за квалитетан културни живот заједнице. 

 

Редни број 29 .Број предмета: X-6-4/19-215. Назив подносиоца: Међународни центар 

књижевности за децу „Змајеве дечје игре“. Назив пројекта: „У Змајевом лепом кругу“. 

Вредност пројекта: 1.169.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:  723.500,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна 

оцена комисије је: 47 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија 

доноси одлуку са следећим образложењем: Због великог великог броја пријављених 



пројеката и ограничених финансијских средстава, а на основу оцена другог пројекта 

удружења, комисија  доноси одлуку да овај пројекат не подржи. 

 

Редни број  30. Број предмета: X-6-4/19-228 . Назив подносиоца:  Друштво архитеката  

Новог Сада. Назив пројекта: „Фестивал културе простора – погледај невидљиво“. 

Вредност пројекта:  2.780.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:   985.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна 

оцена Комисије је: 73 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија 

доноси одлуку са следећим образложењем:  Култура простора као иновативни фестивал са 

својим стручним капацитетима  треба да се тек инкорпорира у културну слику града и свој 

квалитет покаже суграђанима.  

 

Редни број  31 .Број предмета:  X-6-4/19-426. Назив подносиоца: Удружење „EU progress“. 

Назив пројекта: „Сећања,традиција,савременост – циклус изложби, предавања и 

мултимедијалних програма „. Вредност пројекта: 1.427.800,00  . Тражена средства од 

Града за суфинансирање трошкова пројекта:  990.000,00. Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 71 бод. На основу оцена и 

увидом у буџет пројекта  мисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат у 

великој мери подстиче развој шире заједнице и промоцију младих уметника и публике.  

 

Редни број 32 .Број предмета: X-6-4/19-456. Назив подносиоца:Удружење грађана „Клуб 

О2“. Назив пројекта: „ Фестивал ћириличних брендова“. Вредност пројекта:  3.470.000,00 . 

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 2.160.000,00. Комисија 

је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 73 бода. На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Иновативни фестивал са својим стручним капацитетима треба да се тек 

инкорпорира у културну слику града и свој квалитет покаже суграђанима.  

 

Редни број  33. Број предмета:  X-6-4/19-373. Назив подносиоца:  „Дечији културни 

центар“ Нови Сад. Назив пројекта: „Програми ДКЦНС у 2019. години „. Вредност 

пројекта:  1.053.000,00. Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:  419.600,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна 

оцена Комисије је: 74 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Пројекат је у складу са Стратегијом развоја културе 

Града Новог Сада својим стручним капацитетима, добро разрађеним буџетом и 

активностима. Управо као такав представља важан део културне понуде града.  



Редни број  34. Број предмета:  X-6-4/19-493. Назив подносиоца: Удружење "Слово". 

Назив пројекта: „Tрећи дечији сајам културе“. Вредност пројекта: 1.020.000,00 . Тражена 

средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  1.020.000,00.  Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Неуредна документација. 

 

Редни број 35. Број предмета:  X-6-4/19-440. Назив подносиоца:  "Шмиранти" .Назив 

пројекта: Интернационални фестивал младих “ComeUnity“ . Вредност пројекта:  

839.381,00 .Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 455.765,00.  

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на 

основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 68 

бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат је важан за град јер присуство на међународној сцени омогућава 

видљивост града у међународним оквирима.  

 

Редни број 36. Број предмета:  X-6-4/19-337. Назив подносиоца: Удружење "Хенди“ 

Ветерник. Назив пројекта:“ Кабаре једнакост“. Вредност пројекта:  691.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 409.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 52 бода. На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: С обзиром на специфичност пројекта, сматрамо да недостају неопходне 

сагласности за саму реализацију пројекта те самим тим сматрамо пројекат неизвесним за 

реализацију. Крајњи циљ пројекта је несигуран.  

 

Редни број 37. Број предмета: X-6-4/19-319. Назив подносиоца пројекта: Хрватско 

културно-умјетничко просвјетно друштво “Станислав Препрек ” Нови Сад. Назив 

пројекта: Манифестација „ Препреково прољеће“. Вредност пројекта:  325.800,00 . 

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  279.300,00 . Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена  Комисије је: 74 

бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем:  Пројекат се истиче  својим мултикултуралним садржајима. У обзир 

узета препорука Националног савета.  

 

Редни број 38. Број предмета:  X-6-4/19-320. Назив подносиоца: Хрватско културно-

умјетничко просвјетно друштво „Станислав Препрек“. Назив пројекта: Манифестација „ 

Препрекова јесен “. Вредност пројекта: 264.500,00.Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта:  258.000,00 . Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног 



конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 75 бодова. На основу оцена и увидом у 

буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим образложењем:  Пројекат се истиче 

својим мултикултуралним садржајима. У обзир узета препорука  Националног савета.  

 

Редни број 39. Број предмета: X-6-4/19-294. Назив подносиоца: Удружење грађана 

"Фестивал Операриа". Назив пројекта: Први оперски фестивал "Операриа". Вредност 

пројекта:  16.000.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:  3.000.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна 

оцена Комисије је: 70 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија 

доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат од посебног уметничког значаја. 

Својим уметничким капацитетима доприноси разноврсној културној понуди.  Иновативни 

фестивал са својим стручним капацитетима треба да се тек инкорпорира у културну слику 

града и свој квалитет покаже суграђанима.  

 

Редни број 40. Број предмета:  X-6-4/19-266. Назив подносиоца: Удружење "Суматра". 

Назив пројекта: Манифестација "Дани Милоша Црњанског у Новом Саду". Вредност 

пројекта:  971.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

816.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 78  бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: У потпуности одговара принципима Стратегије 

културног развоја Града Новог Сада и стратешком опредељењу, промовише и подстиче 

културну разноликост и интеркултурни дијалог.  

 

Редни број 41. Број предмета:  X-6-4/19-550. Назив подносиоца:  „Нови Полис“. Назив 

пројекта: „ Књижевна радионица Новог Полиса – Фуснота“. Вредност пројекта: 

1.165.000,00.   Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  

735.000,00.  Комисија је проверила и прегледала документацију. Комисија доноси одлуку 

са следећим образложењем:  Непотпуна пријава.  

 

Редни број 42. Број предмета:  X-6-4/19-269. Назив подносиоца: Фондација "Симонида". 

Назив пројекта: Песнички караван "Душа српска". Вредност пројекта: 700.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 470.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 76 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Представљање Новосадских песника у региону, добро разрађене 

активности пројекта . У потпуности се слаже са циљевима Јавног конкурса. 



Редни број 43. Број предмета:  X-6-4/19-225. Назив подносиоца: Студентска асоцијација 

Универзитета у Новом Саду. Назив пројекта: "Дани техно културе на у Новом Саду". 

Вредност пројекта: 500.000,00. Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:  400.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна 

оцена  Комисије је: 77 бодова . На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија 

доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат подржава аматерско стваралаштво, 

подстиче подршку за продукцију неафирмисаних уметника и утиче на унапређење 

положаја самосталних уметника. Од значаја је за културни живот заједнице. 

 

Редни број  44. Број предмета:  X-6-4/19-551. Назив подносиоца: „Нови полис “.Назив 

пројекта: „Изложба 800“. Вредност пројекта: 2.165.000,00.  Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта: 1.430.000,00. Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Комисија  доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат није у 

складу  са текстом конкурса. 

 

Редни број  45. Број предмета: X-6-4/19-281. Назив подносиоца: Академско културно- 

уметничко друштво универзитета у Новом Саду „Соња  Маринковић “. Назив пројекта: 

„Дани културе  на универзитету у Новом Саду -КУЛТУС 09“. Вредност пројекта:  

1.620.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 

1.220.000,00.  Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 77 бода.На основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку 

са следећим образложењем: Пројекат је превасходно посвећен и намењен младима што је 

веома битно за овогодишњу титулу Града Новог Сада . Квалитетан пројекат. Добри 

стручни капацитети. Доприноси афирмацији културне сцене локалне заједнице. 

  

Редни број  46. Број предмета:  X-6-4/19-304. Назив подносиоца: Институт за омладинске 

политике. Назив пројекта: „Интеркултурални млади“. Вредност пројекта: 679.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 415.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је:  70 бодова.На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат се базира на сарадњи између омладинских организација 

националних мањина и својим активностима развија интеркултурни дијалог. 

Децентрализација културе као и иинклузивни карактер. Сматрамо да је пројекат од  

значаја за Град Нови Сад. 

 

Редни број 47. Број предмета: X-6-4/19-442. Назив подносиоца: „Тесла глобал 

форум“.Назив пројекта:“Тесла глобал форум 2019“. Вредност пројекта : 7.000.000,00 . 



Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  2.000.000,00 .

 Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено 

на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 71 

бод. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Мултимедијална манифестација са циљем развоја публике код 

младих. У складу са више стратешких циљева. Од значаја за град културни  живот 

заједнице Града Новог Сада. 

 

Редни број 48. Број предмета: X-6-4/19-494. Назив подносиоца: Фондација „Чуваркућа“. 

Назив пројекта: „Новосадска култура сећања“. Вредност пројекта: 1.065.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 865.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста Јавног  конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 72 бода. На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат користи културну баштину као инспирацију за савремено 

стваралаштво. На иновативан начин обрађује заборављене музичке нумере. Пројекат је 

важан за квалитетан културни живот заједнице. 

 

Редни број  49. Број предмета: X-6-4/19-546. Назив подносиоца: „Едуком“. Назив пројекта: 

“ 3. Фестивал Укуса-кафе,књиге и чоколаде“. Вредност пројекта: 1.273.400,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 374.850,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 46 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат је само повременог карактера . 

 

Редни број  50. Број предмета:  X-6-4/19-353. Назив подносиоца: „Театрило“. Назив 

пројекта: Оживела приградска сцена "Путујуће лутке". Вредност пројекта:  349.000,00.   

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 245.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 75 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат се реализује кроз иновативни интерактивни комбиновани 

програм. Децентрализација као важан део овог пројекта. Међуинституционална сарадња 

са добро разрађеним планом активности.  

  

Редни број  51. Број предмета: X-6-4/19-540. Назив подносиоца: „Креативни омладински 

форум“. Назив пројекта: „Femina “ . Вредност пројекта:  2.500.000,00 . Тражена средства 

од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  2.000.000,00 .Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 



текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена  Комисије је: 72 бода. На основу оцена и 

увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Развој 

публике и младих уметника у националном и међународном контексту. Пројекат је важан 

за квалитетан културни живот заједнице. 

 

Редни број 52. Број предмета: X-6-4/19-383. Назив подносиоца: „Креативни погон“. Назив 

пројекта: „Минијатуре у Алмашком крају“. Вредност пројекта:  2.365.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 790.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је:   76 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Иновативни фестивал са својим стручним капацитетима треба да се тек 

инкорпорира у културну слику града и свој квалитет покаже суграђанима. 

  

Редни број  53. Број предмета: X-6-4/19-382. Назив подносиоца:“Креативни погон“. Назив 

пројекта: „Млади у погону“. Вредност пројекта:  1.810.400,00 . Тражена средства од Града 

за суфинансирање трошкова пројекта:  607.000,00 .Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног 

конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 80 бодова. На основу оцена и увидом у 

буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Иновативни приступ 

у креирању културног садржаја. Успостављање боље сарадње између образовних 

организација и установа што је у складу са циљевима Стратегије. Децентрализација 

културе. Пројекат је важан за квалитетан културни живот заједнице. 

 

Редни број  54. Број предмета: X-6-4/19-500. Назив подносиоца: „Војвођанско удружење за 

рану музику“. Назив пројекта: „Дани барокне музике у Новом Саду“. Вредност пројекта:  

1.319.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  

540.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

комисије је: 73 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем:  Афирмисање младих уметника из земље и 

света, као предаваче на овај начин се пружа подршка младим уметницима и афирмише 

њихов савремени музички рад. Добро разрађене активности пројекта и стручни 

капацитети.  

 

Редни број  55. Број предмета: X-6-4/19-323. Назив подносиоца: „Регионални инфо 

центар“. Назив пројекта:“Пети  Мерлинка  фестивал у Новом Саду“.Вредност 

пројекта:750.000,00.   Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 

550.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 



Комисије је:    76 бодова.На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Пројекат доприноси настанку другачијег и 

алтернативног уметничког израза, савремене праксе и културе као и промоцију мањинске 

заједнице.  

Редни број  56. Број предмета:  X-6-4/19-492. Назив подносиоца: Удружење “Сценаториа”.  

Назив пројекта: „Иницијатива за летњу сцену“. Вредност пројекта:  2.254.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 886.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 48 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат је по свом опису незанимљив, усмерен на реализацију позоришне 

уметности и као такав припада некој другој области. 

 

Редни број  57. Број предмета:  X-6-4/19-285. Назив подносиоца: „Отворени круг Нови 

Сад“. Назив пројекта: „Укрштање“. Вредност пројекта:  996.182,00 .  Тражена средства 

од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  189.651,00. Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: 

Непотпуна пријава. 

 

Редни број   58 .Број предмета: X-6-4/19-340. Назив подносиоца: „Омладински центар ЦК 

13“. Назив пројекта:  „Безграничне речи“. Вредност пројекта:  1.418.110,00   Тражена 

средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  386.540,00.  Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је:  77 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат је усклађен са Стратегијом  у више сегмената. Добро разрађен 

план активноти и предлог буџета. Пројекат од важности за Град Нови Сад. 

 

Редни број 59. Број предмета:  X-6-4/19-197. Назив подносиоца пројекта „Ликовни круг- 

удружење уметника Петроварадинске тврђаве“. Назив пројекта: “ПoetС vС aРtiСts“  

(Фестивал). Вредност пројекта:  415.000,00 .  Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта:  410.000,00 . Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног 

конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 58 бодова. На основу оцена и увидом у 

буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Недовољно 

разрађене активности пројекта.  

 

Редни број 60. Број предмета: X-6-4/19-544. Назив подносиоца: Удружење грађана 

„Центар за неговање традиција поднебља – Равничар“. Назив пројекта: „Илиндански 

сабор – гром фест“. Вредност пројекта:  985.000,00 .Тражена средства од Града за 



суфинансирање трошкова пројекта:   985.000,00. Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног  

конкурса. Укупна и коначна оцена  Комисије је: 61 бод. На основу оцена и увидом у буџет 

пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Децентрализација културе, 

добро разрађене активности пројекта, развој публике.  

 

Редни број  61. Број предмета:  X-6-4/19-351. Назив подносиоца: "Удружење љубитеља 

мотоциклизма  Мото Клуб НС РИДЕРС Србија" .Назив пројекта: „Мото скуп Нови 

Сад 2019“. Вредност пројекта:  417.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта:   357.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна 

и коначна оцена Комисије је: 36 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта 

Комисија доноси одлуку са следећим образложењем:Пројекат се не уклапа у услове 

конкурса савременог стваралаштва. 

 

Редни број  62. Број предмета: X-6-4/19-422.  Назив подносиоца:  Удружење „Ледена  

шума“, Нови Сад.  Назив пројекта:  „Ледена шума“. Вредност пројекта:  12.825.000,00.   

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 4.900.000,00. Комисија 

је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 86 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат је усклађен са циљевима Конкурса, значајно утиче на креирање 

културне сцене града. Добро развијен буџет пројекта. Пројекат са више извора 

финансирања. Пројекат од великог и вишеструког значаја за Град Нови Сад. 

 

Редни број 63. Број предмета: X-6-4/19-522. Назив подносиоца: Удружење "Слово". Назив 

пројекта: “Међународни дан књиге за децу“. Вредност пројекта:  240.000,00.   

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 240.000,00 .Комисија је 

проверила и прегледала документацију.  

Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Неуредна докуметација. 

 

Редни број   64. Број предмета: X-6-4/19-355. Назив подносиоца:Удружење грађана 

"Врана". Назив пројекта:  "Ново културно лето - 2019". Вредност пројекта:   366.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 314.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 46 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат својим обимним активностима има слаб утицај и деловање у 

области културе.  

 



Редни број 65. Број предмета: X-6-4/19-386. Назив подносиоца: Удружење грађана 

"Арткор"  Нови Сад.  Назив пројекта:“ 10. Дани Бразила - новосадски самба карневал“. 

Вредност пројекта:  8.139.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта:  700.000,00 .Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног  конкурса. Укупна 

и коначна оцена комисије је: 74 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта 

Комисија доноси одлуку са следећим образложењем:  Пројекат усклађен са циљевима 

конкурса. Богаћење културног садржаја Града Новог Сада кроз промоцију културе 

далеких културних простора. 

 

Редни број 66. Број предмета:  X-6-4/19-219. Назив подносиоца: КУД  "Сремац". Назив 

пројекта: "Змајево пролеће" . Вредност пројекта:  1.291.150,00 . Тражена средства од Града 

за суфинансирање трошкова пројекта:  1.005.154,00 . Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног  

конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 74 бода. На основу оцена и увидом у буџет 

пројекта  Комисија  доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат подстиче 

културни развој и кроз савремене форме чува историјско наслеђе, лик и дело знаменитог 

писца. Децентрализација културе и развој публике. Пројекат је од значаја за културу Града 

Новог Сада. 

 

Редни број  67. Број предмета: X-6-4/19-310. Назив подносиоца: „Српска хорска 

асоцијација“. Назив пројекта: „ОХ ФЕСТ - Омладински хорски фестивал“. Вредност 

пројекта:  1.630.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  

500.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 71 бод. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку 

са следећим образложењем:  Партиципативност и унапређење сарадње интеркултурне 

делатности омладинских хорова. Инклузиван карактер фестивала, као и иновативност 

специфични су за овај пројекат од великог значаја за Град Нови Сад. 

 

Редни број 68.  Број предмета:  X-6-4/19-423. Назив подносиоца: Удружење грађана 

„Лимбо“ , Нови Сад. Назив пројекта: „Шарени трг“. Вредност пројекта: 2.550.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 1.140.000,00 . Комисија 

је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна  оцена  Комисије  је : 72 бода. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат је у складу са Стратегијом развоја културе Града Новог Сада 

2016-2026. године у више сегмената. Подстиче развој публике, аматерско стваралаштво, 

мултикултуралност. Пројекат је важан за квалитетан културни живот заједнице. 

 



Редни број 69. Број предмета:  X-6-4/19-259. Назив подносиоца: Удружење грађана 

„Институт за безбедност у саобраћају“. Назив пројекта:“Добар дан комшија“ . Вредност 

пројекта:  432.000,00. Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

432.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 

34 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта омисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Трошкови наведени у буџету пројекта нису пројектне активности , нити су 

усаглашене са активностима пројекта.  

 

Редни број 70. Број предмета:  X-6-4/19-271. Назив подносиоца: „Фабрика знања и 

очувања“. Назив пројекта: „Хероине новосадске културе“. Вредност пројекта: 761.650,00.   

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 761.650,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 78 бодова.  

На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат у складу са циљевима конкурса. Истиче се стучним 

капацитетима и подстиче развој публике.  

 

Редни број 71. Број предмета:  X-6-4/19-138. Назив подносиоца: Међународни центар 

књижевности за децу „Змајеве дечије игре“. Назив пројекта:  „62. Јунски програми 

Змајевих игара“. Вредност пројекта:  10.828.000,00 . Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта:  7.264.000,00.  Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног 

онкурса. Укупна и коначна оцена  Комисије је:  90. На основу оцена и увидом у буџет 

пројекта комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Манифестација од значаја за 

Град  Нови Сад. 

 

Редни број  72 . Број предмета:  X-6-4/19-467. Назив подносиоца:  Удружење „ Todo 

Tango“. Назив пројекта: „Нови Сад танго град“. Вредност пројекта:   1.162.700,00 . 

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   364.000,00. 

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на 

основу критеријума из текста конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 74

 На основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: У оквиру фестивала изражена је промоција и подтицање 

интеркултурног програма. Овим пројектом се Нови Сад позиционира на међународној 

сцени. Развој публике и доступност грађанима.  

 

Редни број 73. Број предмета:  X-6-4/19-236. Назив подносиоца: Удружење за развој 

излагачке писмености  "Изражајност". Назив пројекта:“ Школски час културе говора“. 

Вредност пројекта:  359.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 



пројекта:  359.000,00 .Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста конкурса. Укупна и коначна оцена 

комисије је: 72 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем:  Пројекат се истиче својим едукативним 

приступом за децу и младе. Добро развијен план активности кроз институционалну 

сарадњу. Од великог значаја за Град Нови Сад.  

Редни број 74. Број предмета: X-6-4/19-446. Назив подносиоца:  „Русински културни 

центар“. Назив пројекта: „18. дечји фестивал Русина  Веселинка“ . Вредност пројекта:  

870.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

560.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

комисије је: 69 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Пројекат доприноси мултикултуралности и као 

такав доприноси културном животи заједнице. Узета је у обзир препорука Националног 

савета. 

 

Редни број 75. Број предмета:  X-6-4/19-136. Назив подносиоца: Друштво Словенаца 

„Кредарица“. Назив пројекта: „ 7.Дани Словеначке Културе „. Вредност пројекта:  

840.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 490.000,00.  

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на 

основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је:  71 

бод. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Неговање културе тазличитости је важан сегмент развоја културе Града 

Новог Сада. Развој аматерског стваралаштва на језику националне мањине.  

 

Редни број  76. Број предмета:  X-6-4/19-139. Назив подносиоца: „Савез културно 

уметничких  друштава Србије“. Назив пројекта:“ Светски дан српског кола“. Вредност 

пројекта:  3.700.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

1.850.000,00.  Комисија је проверила и прегледала документацију. Коначна оцена 

Комисије је : На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са 

следећим образложењем: Пројектна активности су усмерене ка нематеријалном наслеђу а 

не савременом стваралаштву. 

 

Редни број  77 . Број предмета:  X-6-4/19-472. Назив подносиоца: „Јеврејска општина Нови 

Сад“. Назив пројекта: „Хор Хашира - такмичење у Фиренци“. Вредност пројекта:  

2.400.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

400.000,00 .Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

комисије је: 75 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 



одлуку са следећим образложењем: Представљање на међународној сцени  хора из Новог 

Сада, као мултикултуралне средине ,је од значаја за Град Нови Сад.  

 

Редни број: 78 . Број предмета:  X-6-4/19-263. Назив подносиоца: Удружење грађана 

Грађанин, .Назив пројекта: “Бардови новосадске културне прошлости“. Вредност 

пројекта: 730.000,00. Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 

730.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

комисије је:    47 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Буџет овог пројекта није у складу са активностима 

пројекта. Недовољно разрађене активности. 

 

Редни број  79. Број предмета: X-6-4/19-381. Назив подносиоца:  „Креативни погон“. 

Назив пројекта: „Ранжирна станица у погону“. Вредност пројекта: 1.699.134,00 . Тражена 

средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   822.000,00 . Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 78 бодова. На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем:  Иновативни приступ у креирању културног садржаја.  Децентрализација 

културе и развој публике . Пројекат је важан за квалитетан културни живот заједнице. 

 

Редни број  80. Број предмета:  X-6-4/19-123. Назив подносиоца: Фондација "Матица 

мира". Нови Сад. Назив пројекта:“ Нови Сад, европска престоница мира“. Вредност 

пројекта:  10.025.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта: 8.825.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна 

оцена Комисије је: 45 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија 

доноси одлуку са следећим образложењем:  Из описа пројекта је нејасно о каквим 

активностима је реч те овакав пројекат не може бити подржан.  

 

Редни број 81. Број предмета: X-6-4/19-248. Назив подносиоца: „Банатски културни 

центар“. Назив пројекта: „Десети Европски  фејсбук песнички фестивал“. Вредност 

пројекта:  395.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

270.000,00 .Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Конкурса. Укупна и коначна оцена  Комисије 

је: 40 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са 

следећим образложењем:  Пројектне активности нису разрађене у довољној мери , те није 

јасан циљ пројекта. 

Редни број 82. Број предмета: X-6-4/19-137. Назив подносиоца: Школа мјузикла  

„Позориштанци“. Назив пројекта : „Микрокосмоси  улице“. Вредност пројекта:  



595.000,00.  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 285.000,00. 

Комисија је проверила и прегледала документацију. Коначна оцена Комисије је: Пројекат 

припада области  Позоришне уметности и не спада у област ове комисје. 

 

Редни број 83 . Број предмета: X-6-4/19-83. Назив подносиоца:  „Валмаро трио“..Назив 

пројекта: Фестивал  „НЕО 2019“. Вредност пројекта: 7.770.000,00 . Тражена средства од 

Града за суфинансирање трошкова пројекта:  1.000.000,00 .Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста Јавног  конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 76 бодова. На основу оцена 

и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат 

је усклађен са Стратегијом и циљевима конкурса. Добро развијен план активности, 

стручни капацитети. Недостаје иновативност. Пројекат је важан за квалитетан културни 

живот заједнице. 

 

Редни број  84. Број предмета:  X-6-4/19-130. Назив подносиоца: "Иза угла - центар за 

међународну сарадњу, културу и образовање".  „ ОФ - омладински фестивал „.Вредност 

пројекта:  705.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

200.000,00 .Комисија је проверила и прегледала документацију. Комисија доноси одлуку 

са следећим образложењем: Погрешан образац пријаве - неуредна докуметација. 

 

Редни број  85.Број предмета: X-6-4/19-129. Назив подносиоца: „Центар за развој визуелне 

културе“. Назив пројекта: „Дани америчке културе у Новом Саду“. Вредност пројекта:  

4.020.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

3.800.000,00.  Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са 

следећим образложењем: Непотпуна документација. 

 

Редни број 86. Број предмета:  X-6-4/19-187. Назив подносиоца:„Удружење 

војвођанских учитеља“. Назив пројекта: „25. Фестивал луткарства основних школа“. 

Вредност пројекта:  932.409,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:  216.300,00 .Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста.Јавног  конкурса. Укупна и коначна 

оцена  Комисије је: 78  бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија 

доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат је у складу са више стратешких 

циљева и један од ретких ове врсте уметности. Добро разрађени буџет и активности. 

Промоција сценског стваралаштва у области луткарства у образовним установама. 

 

Редни број 87. Број предмета:  X-6-4/19-260. Назив подносиоца: Удружење грађана 

„Ковачи културе “. Назив пројекта: „Српски ЏЕЗ фест брееее!“. Вредност пројекта:  



1.214.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

1.214.000,00.  Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

комисије је: 68 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем:У складу са циљевима и Стратегијом развоја културе. 

Децентрализација, добри стручни капацитети, одлично разрађен план активности. 

Иновативни фестивал са својим стручним капацитетима треба да се тек инкорпорира у 

културну слику града и свој квалитет покаже суграђанима.  

 

Редни број  88. Број предмета: X-6-4/19-372. Назив подносиоца: „Дечији културни центар 

„ Нови Сад. Назив пројекта:“ Новосадско дечије лето и зимзарије 9“. Вредност 

пројекта:  4.958.293,00  . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:   2.559.296,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна 

и коначна оцена комисије је: 72 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  

Комисија   доноси одлуку са следећим образложењем:  Пројекат је у складу са 

Стратегијом развоја културе Града .Значајно утиче на развој публике код деце својим 

стручним капацитетима, добро разрађеним буџетом и активностима. Важан део културне 

понуде Града Новог Сада.  

 

Редни број  89. Број предмета:  X-6-4/19-184. Назив подносиоца: Друштво 

сународника и пријатеља Русије  "Русија" . Назив пројекта: Фестивал школских хорова 

"Битка  хорова". Вредност пројекта:  210.000,00 .  Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта:  105.000,00 . Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног  

конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 45 бодова. На основу оцена и увидом у 

буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем:  Недовољан обухват 

крајњих корисника пројекта.  

 

Редни број  90.  Број предмета:  X-6-4/19-277. Назив подносиоца: Удружење грађана 

"Земљанин". Назив пројекта: "Тврђава сећања". Вредност пројекта:  770.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 770.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 39 бодова. На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат није иновативан , пројектне активности су у потпуности не 

разрађене.  

 

Редни број 91. Број предмета:  X-6-4/19-165. Назив подносиоца:  „Центар тамбурашке 

културе-Нови Сад “ .Назив пројекта: „На лепом плавом Дунаву “. Вредност пројекта:  



598.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 468.000,00.   

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на 

основу критеријума из текста Јавног  конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 59 

бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Недовољно разрађене активности манифестације.Неусклађене са 

финансијским планом.  

Редни број  92. Број предмета: X-6-4/19-133. Назив подносиоца: „Центар за очување и 

неговање традиције и обичаја прогнаних Срба“. Назив пројекта: „Мостови културе“. 

Вредност пројекта:  610.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:  455.000,00 .Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 65 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем:  Пројекат доприноси развоју локалне кутуре и 

заједнице. Усклађен је са Стратегијом  културног развоја Новог Сада за период 2016-2026. 

године и утиче позитивно на квалитет заједнице. Доприноси развоју публике. Добро 

разрађен финансијски план.  

 

Редни број 93. Број предмета: X-6-4/19-174. Назив подносиоца: Удружење за видео 

уметност „Видеомедеја“. Назив пројекта: „23. Mеђународни видео фестивал 

Видеомедеја“. Вредност пројекта:  15.192.430,00. Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта:  3.460.590,00. Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног 

конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 77 бодова. На основу оцена и увидом у 

буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат је од 

значаја за Град Нови Сад, од посебне важности јесте чињеница да  окупља 

интернационалне и регионалне уметнике  са традицијом која представља важан догађај. 

Добро разрађен буџет и активности.  

 

Редни број  94. Број предмета:  X-6-4/19-124. Назив подносиоца: Фондација „EXIT“.Назив 

пројекта:„Фестивал  EXIT 2019“. Вредност пројекта:  602.500.000,00 .  Тражена средства 

од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  35.000.000,00 .Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 88 бодова. На основу оцена и 

увидом у буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат 

као музичка манифестација је од изузетног значаја за град, својим начином финансирања 

из више извора је одржив. Фестивал Град Нови Сад високо позиционира у међународним 

круговима.   

 

Редни број 95. Број предмета: X-6-4/19-185. Назив подносиоца: Удружење „Минотаур“. 

Назив пројекта: “Рибарац Фест“. Вредност пројекта:  500.000,00 .Тражена средства од 



Града за суфинансирање трошкова пројекта:  250.000,00.  Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Комисија доноси одлуку са следећим образложењем:

 Непотпуна документација. 

 

Редни број  96. Број предмета:  X-6-4/19-131. Назив подносиоца: „Аша и Ана“. Назив 

пројекта:  „Међународни дечији музички фестивал  Шкољкице“.Вредност пројекта:  

7.521.880,00 .Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 

1.495.310,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 74 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем:  Пројекат представља извор знања о другим 

културама и заједницама. У складу са Стратегијом културног развоја Града Новог Сада за 

период 2016-2026. године . Пројекат је важан за квалитетан културни живот заједнице. 

 

Редни број 97. Број предмета: X-6-4/19-91. Назив подносиоца: „Културно сабориште-

Традиција“. Назив пројекта: "Култура у комшилуку" Вредност пројекта:  500.000,00 .  

Тражена средства од  Града за суфинансирање трошкова пројекта: 500.000,00.  Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 72 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат је у складу са Стратегијом културног развоја Града Новог Сада 

за период 2016-2026. године, децентрализација културе, развој публике и аматерског 

савременог израза.  

 

Редни број 98. Број предмета:  X-6-4/19-299. Назив подносиоца: Kреативно-едукативни 

центар „Арт Бокс“. Назив пројекта: „Нови Сад # Књижевнa_јесен 2019“.Вредност 

пројекта:  468.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

458.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 73 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Подстицање креативног дијалога иновативног 

садржаја подстиче приступачност културе и културних садржаја. Децентрализација 

културе, развој публике, мултикултурални идентитет. 

 

Редни број 99. Број предмета:  X-6-4/19-449. Назив подносиоца: Удружење“ Асистент“. 

Назив пројекта: „Интеркултурални дани у  Шангају“. Вредност пројекта:  880.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 700.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена  Комисије је: 42 бода. На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 



образложењем: Активност пројекта није у најбољој мери разрађен те је и сама 

иновативност пројекта на слабијем нивоу. 

 

Редни број  100. Број предмета: X-6-4/19-74. Назив подносиоца: „Савезглувих и наглувих 

Војводине“. Назив пројекта:“ Знаковни језик у основним школама“. Вредност пројекта:  

1.422.500,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 

461.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 65 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем : Пројекат доприноси побољшању културног живота 

инклузивне заједнице. 

 

Редни број 101. Број предмета: X-6-4/19-11. Назив подносиоца: Удружење грађана за 

церебралну и дечију парализу јужно-бачког округа „Сунце“ Нови Сад. Назив пројекта: 

„Инклузивнокултурно-савремене радионице“. Вредност пројекта: 434.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 295.000,00.  Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је:  80 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат је инклузивног карактера за децу са инвалидитетом у оквиру 

различитих видова културних стваралачких програма који се реализују кроз добро 

разрађене програмске активности. 

 

Редни број 102. Број предмета:  X-6-4/19-380. Назив подносиоца:  Хрватско културно-

просвјетно друштво „Јелачић“  Петроварадин. Назив пројекта: „Креативне радионице за 

децу на хрватском“. Вредност пројекта:  366.272,00 .  Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта:  326.272,00 . Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног 

конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 70 бодова. На основу оцена и увидом у 

буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат је важан 

сегмент културног живота мултикултуралне заједнице. Узета у обзир препорука 

Националног савета.  

 

Редни број   103. Број предмета:  X-6-4/19-379. Назив подносиоца: Хрватско културно-

просвјетно друштво „Јелачић“  Петроварадин . Назив пројекта: Прекогранична сарадња- 

Наступ на смотри хорова у Хрватској“. Вредност пројекта:  161.600,00.  Тражена средства 

од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   149.600,00 . Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 71 бод. На основу оцена и 

увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат је 



важан сегмент културног живота мултикултуралне заједнице. Узета у обзир препорука 

Националног савета.  

 

Редни број 104. Број предмета:  X-6-4/19-378 Назив подносиоца: Хрватско културно-

просвјетно друштво „Јелачић“  Петроварадин. Назив пројекта: „Јубилеј - 100 година опере 

за децу  Шумска краљица „.Вредност пројекта:  385.540,00 . Тражена средства од Града 

за суфинансирање трошкова пројекта:  326.040,00.  Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 71 бод. На основу оцена и 

увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем:

 Пројекат је важан сегмент културног живота мултикултуралне заједнице. Узета у 

обзир препорука Националног савета.  

 

Редни број  105. Број предмета:  X-6-4/19-93. Назив подносиоца: КУД „Степино 

коло,Степановићево“. Назив пројекта: „Фолклор и плес спајају људе“. Вредност пројекта:  

1.645.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

770.000,00 .Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

комисије је: 37 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Пројекат се програмски не уклапа у савремено 

стваралаштво.  

 

Редни број  106. Број предмета:  X-6-4/19-163.Назив подносиоца: „Центар тамбурашке 

културе - Нови Сад“.  Назив пројекта:„НОТАС (новосадске тамбурашке 

свечаности)“. Вредност пројекта: 905.000,00. Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта:  725.000,00 . Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног 

конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 51 бод. На основу оцена и увидом у буџет 

пројекта комисија доноси одлуку са следећим образложењем: У пројекту нису довољно 

разрађене пројектне активности те није ни довољно јасан ни сам циљ пројекта. 

 

Редни број  107. Број предмета: X-6-4/19-68. Назив подносиоца: „Мали људи-велика 

одговорност“. Назив пројекта:“Пишемо, цртамо и растемо #5“. Вредност пројекта:  

1.430.000,00  . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

415.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

комисије је: 45 На основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку 

са следећим образложењем :Недовољно разрађен буџет, који није у складу са 

активностима пројекта.  



Редни број 108. Број предмета:  X-6-4/19-64. Назив подносиоца: „Друштво књижевника 

Војводине“. Назив пројекта: „14. Међународни новосадски књижевни фестивал“. 

Вредност пројекта:  3.680.000,00  . Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта:   1.500.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног  конкурса. Укупна 

и коначна оцена комисије је: 76 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта 

Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат својим програмом 

доприноси важности културног живота. Добро разрађен план активности, високи стручни 

уметнички капацитети за развој пројекта.  

 

Редни број   109. Број предмета: X-6-4/19-66. Назив подносиоца: Удружење грађана "Нови 

тврђава театар ".Назив пројекта: Позоришни фестивал  "Нови тврђава театар". Вредност 

пројекта:  7.518.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

6.380.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 74 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Уметнички капацитети потребни за реализацију 

пројекта су на високом нивоу. Добро разрађен буџет и план активности. Манифестација је 

више усмерена ка регионалном значају.   

 

Редни број 110. Број предмета:  X-6-4/19-44. Назив подносиоца: Културно уметничко 

друштво "Васино Коло"  Ковиљ. Назив пројекта: „Ускршњи концерт КУД-а Васино 

коло“. Вредност пројекта:  200.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта:   200.000,00 .Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат се одбија јер не припада 

савременом стваралаштву. 

 

Редни број 111. Број предмета:  X-6-4/19-53. Назив подносиоца: Удружење грађана 

"Лицидерско срце".  Назив пројекта: „Фестивал  Лицидерско срце“. Вредност пројекта:  

714.000,00.  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 414.000,00.  

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на 

основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 72 

бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат доприноси побољшању и разноврсности културне понуде града 

Новог Сада. Аутентично и слободно савремено стваралаштво као део Стратегије 

културног развоја Града. 

 

Редни број 112. Број предмета:  X-6-4/19-24. Назив подносиоца: „Центар за 

друштвену стабилност“. Назив пројекта: „Традиција, историја, савремени изазови  – у 

сусрет Европској престоници културе“. Вредност пројекта:  500.000,00 . Тражена средства 



од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   500.000,00 . Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 76 бодова. На основу оцена 

и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат 

је у складу са Стратегијом културног развоја Града и својим стручним капацитетима и 

активностима пројекта омогућава масовну доступност грађанима. Добро разрађен 

финансијски план.  

Редни број   113. Број предмета:  X-6-4/19-14. Назив подносиоца: „Бранково коло“. 

Назив пројекта: „48. Бранково коло“. Вредност пројекта:  4.800.000,00 . Тражена средства 

од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  2.400.000,00 . Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 73 бода. На основу оцена и 

увидом у буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим образложењем:  

Манифестација са вишедецинијском традицијом , важна за промоцију савременог 

стваралаштва.Пројекат од важности за Град, манифестација посвећена сећању на Бранка 

Радичевића, његов лик и дело.   

Редни број 114. Број предмета:  X-6-4/19-15. Назив подносиоца: „Бранково коло“. 

Назив пројекта: „Пролећни Бранкови дани 2019“. Вредност пројекта:  2.400.000,00.   

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 1.200.000,00. Комисија 

је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је: 72 бода. На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат од  велике важности за Град, као традиционална манифестација 

посвећена сећању на Бранка Радичевића, његов лик и дело. 

   

Редни број 115. Број предмета:  X-6-4/19-11. Назив подносиоца: „Српска витешка 

дружина Чувари Змаја“. Назив пројекта: „Новосадски витешки сабор 2019“. Вредност 

пројекта:   1.210.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  

1.080.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

комисије је: 46 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Пројекат је више усмерен ка културном наслеђу, те 

нема елемената савременог стваралаштва. 

 

Редни број 116. Број предмета:  X-6-4/19-56. Назив подносиоца: „Клуб Макарена 

Новог Сада“. Назив пројекта:  „ Музички фестивал – Ринејмфест 2019“. Вредност 

пројекта: 1.670.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта: 1.670.000,00.  Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна 

оцена Комисије је: 37 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија 



доноси одлуку са следећим образложењем:  Циљеви пројекта нису у складу са 

активностима, те је нејасно како ће пројекат бити реализован.  

 

Редни број   117. Број предмета:  X-6-4/19-6. Назив подносиоца: „Бротхерс Сербиа“. Назив 

пројекта:  „Затварање мото сезоне 2019“.  Вредност пројекта: 1.520.000,00 . Тражена 

средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  600.000,00.  Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 69 бодова. На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат је важан део квалитетног културног живота заједнице. Пројекат 

је усклађен са Стратегијом  културног развоја Града Новог Сада 2016-2026.године и има 

добро развијен буџет и план активности. 

 

Редни број   118. Број предмета:  X-6-4/19-7. Назив подносиоца: „ ГрееНС“. Назив 

пројекта: „Блоксток  2019“. Вредност пројекта:  2.400.000,00   Тражена средства од Града 

за суфинансирање трошкова пројекта:  1.200.000,00 .Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Конкурса. 

Укупна и коначна оцена  Комисије је:  88 бодова. На основу оцена и увидом у буџет 

пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Децентрализација културе, 

добро разрађен план активности. Сваке године је видљив њихов напредак. Манифестација 

је од регионалног значаја.  

 

Редни број 119. Број предмета:  X-6-4/19-374 Назив подносиоца: Eколошко удружење 

„Зелени сад“.  Назив пројекта: „Реком укуса“. Вредност пројекта:  465.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  393.000,00 .Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је:   50 бодова. 

На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Планирана активност није у најбољој мери доведена. Сам циљ пројекта је 

слабији. 

 

Редни број 120. Број предмета:  X-6-4/19-369. Назив подносиоца: Удружење грађана 

„Инк фест“. Назив пројекта:“11. Интернационална ПДП Конференција“. Вредност 

пројекта:  6.003.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

485.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 61 бод.На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку 

са следећим образложењем: Подстицање развоја стваралаштва уметника у области 

дизајна, фотографије и архитектуре. Афирмисање њиховог рада, доприноси развоју 



публике у савременом стваралаштву кроз ове видове уметности. Добро разрађене 

активности кроз мултидисциплинарни приступ. 

 

Редни број 121. .Број предмета:  X-6-4/19-468 Назив подносиоца: Удружење „Чешка 

беседа Нови Сад “. Назив пројекта: „Новосадске радости 2019 „.Вредност пројекта:  

450.800,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  158.000,00. 

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на 

основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 69 

бодова.На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат негује различитости и поспешује квалитет мултикултуралног 

културног живота.  

 

Редни број 122. Број предмета:  X-6-4/19-421. Назив подносиоца: Фондација "Лаза 

Костић". Назив пројекта: „Пролећно крстарење Новим Садом 2019“. Вредност пројекта:  

410.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  150.000,00.  

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на 

основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена комисије је:  35 

бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројектне активности нису разрађене у довољној мери ни усклађене са 

буџетом пројекта.  

 

Редни број 123. Број предмета:  X-6-4/19-256 .Назив подносиоца: Друштво 

новосадских књижевника. Назив пројекта: „Нови духовни мост / O NOUA PUNTE 

SPIRITUALA“. Вредност пројекта:  100.920,00 . Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта:  100.920,00 .Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног 

конкурса. Укупна и коначна оцена  Комисије је: 78 бодова. На основу оцена и увидом у 

буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Промоција 

културних вредности у региону као важан сегмент развоја културе истиче се својим 

стручним капацитетима. Интеркултурна манифестација која доприноси едукативном 

развоју публике. 

 

Редни број 124. Број предмета:  X-6-4/19-255 Назив подносиоца: Друштво 

новосадских књижевника. Назив пројекта: „Књижевни фестивал  Perpetuum mobile NS“. 

Вредност пројекта:  720.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:  400.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна 

оцена  Комисије је: 75 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија 

доноси одлуку са следећим образложењем: Иновативна литерарна манифестација, са свим 



неопходним стручним и уметничким ресурсима, тек треба да се тек инкорпорира у 

културну слику града и свој квалитет покаже суграђанима. 

 

Редни број 125. Број предмета:  X-6-4/19-501. Назив подносиоца: Удружење грађана 

македонске националне мањине  ,,Кирил и Методиј '' Нови Сад. Назив пројекта: 13- та  

Манифестација „Дани македонске културе у Новом Саду“. Вредност пројекта: 245.000,00. 

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 200.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је : 46 

бодова.На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Пројекат је усмерен на промоцију културног наслеђа и мали је допринос 

савременом стваралаштву. 

 

Редни број 126.  .Број предмета: X-6-4/19-203 Назив подносиоца: Фондација 

„Александар Тишма“. Назив пројекта:  Међународна награда за књижевност „Александар 

Тишма“ за 2019. годину. Вредност пројекта:  3.450.000,00.  Тражена средства од Града за 

суфинансирање трошкова пројекта:   2.150.000,00 .Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног  

конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 67 бодова. На основу оцена и увидом у 

буџет пројекта  Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Неговање лика и 

дела Александра Тишме, подршка младим ствараоцима је од важности за културну понуду 

града. Недовољна усклађеност структуре трошкова са активностима пројекта. 

 

Редни број    127. Број предмета: X-6-4/19- 278 .Назив подносиоца: Удружење грађана 

"По мери грађана ". Назив пројекта: "Омладинска школа културног новинарства". 

Вредност пројекта:  765.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:  765.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Коначна оцена 

Комисије је: Пројекат се не уклапа у услове конкурса савременог стваралаштва.  

 

Редни број 128. Број предмета:  X-6-4/19-512 .Назив подносиоца: Центар за 

информисање „ Шта жене желе“. Назив пројекта: „Жене у савременом књижевном 

стваралаштву Војводине “. Вредност пројекта:  1.240.000,00.  Тражена средства од Града 

за суфинансирање трошкова пројекта:  950.000,00 . Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Удружење није 

задовољило текст конкурса у тачки  - Право учешћа на конкурсу. 

 

Редни број 129. Број предмета:  X-6-4/19-210. Назив подносиоца: Удружење грађана 

Центар за очување традиције и унапређење мултикултуралности и женског стваралаштва 

„ Интегра 21“. Назив пројекта: „Гитаријада Војводине“. Вредност пројекта:  

5.954.000,00.   Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 



1.810.000,00.  Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 84 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку 

са следећим образложењем: Манифестација од значаја за Град Нови Сад, подстиче младе 

ствараоце, развој публике, истиче се својом мултикултуралношћу. Децентрализација 

културе. Добро разрађен финансијски план усклађен са активностима пројекта. 

 

Редни број  130. Број предмета:  X-6-4/19-460. Назив подносиоца: Удружење грађана  „ 

Not hope wish“. Назив пројекта:  „Футошко културно лето“. Вредност пројекта:  

2.175.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

1.355.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 77 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Децентрализација културних догађаја доприноси 

афирмацији културне сцене локалне заједнице и промовише различите видове савременог 

стваралаштва. 

 

Редни број 131. Број предмета:  X-6-4/19-158 . Назив подносиоца: „Центар а методику“  

Нови Сад. Назив пројекта: „Књижевници који се не заборављају“.  Вредност пројекта:  

2.086.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

1.800.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена К 

Комисије је: 73 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем:  Промоција савременог стваралаштва младих 

књижевника кроз културу националних мањина. Развија мултикултуралност, 

децентализација културе, поседује неопходне ресурсе. 

 

Редни број: 132. Број предмета:  X-6-4/19-132. Назив подносиоца: „Савез књижевника 

у отаџбини и расејању“. Назив пројекта: 13.Међународна уметничка колонија "Панонски 

бисери". Вредност пројекта:  422.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта:   372.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна 

и коначна оцена комисије је: 70 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта 

Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Едукација и укључивање грађана у 

процес стварања за велики број учесника а инспирисан  делом Алексе Шантића доприноси 

развоју културне понуде Града Новог Сада. 

 

Редни број 133. Број предмета:  X-6-4/19-142 .Назив подносиоца: Удружење 

„МИ&ЛА 021“. Назив пројекта: „Фестивала заједничких искорака“. Вредност 

пројекта:  890.000,00. Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 



пројекта:  89.000,00.  Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног  конкурса. Укупна и коначна 

оцена Комисије је:  69 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија 

доноси одлуку са следећим образложењем: Децентрализација културе. Активности 

пројекта су оријентисане на аматерско савремено стваралаштво  и популацију деце 

имладих кроз разне садржаје. Пројекат доприноси побољшању и разноврсности културе 

града Новог Сада 

 

Редни број 134. Број предмета:  X-6-4/19-194. Назив подносиоца: Центар за 

мултидисиплинарна истраживања и комуникацију. Назив пројекта:“Рок кидс мини 

фестивал за децу и младе“. Вредност пројекта:  1.800.000,00  . Тражена средства од 

Града за суфинансирање трошкова пројекта:  1.800.000,00 .Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 

текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 67 бодова. На основу оцена 

и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: 

 Децентрализација културе, истиче се интерактивни однос. Мултимедијални 

пројекат за децу и младе.  

 

Редни број 135. Број предмета:  X-6-4/19-101. Назив подносиоца: Креативна радионица 

„Бункер“. Назив пројекта: „Дискретни шарм Дубана“. Вредност пројекта:  389.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 198.000,00. Комисија је 

проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је:  54 бода. На 

основу оцена и увидом у буџет пројекта комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем:У културној понуди Града постоје активности из ове области са боље 

разрађеним активностима, овај пројекат као такав не задовољава критеријуме за доделу 

средстава 

 

Редни број   136.  Број предмета:  X-6-4/19-122. Назив подносиоца: Удружење грађана 

„Вера љубав нада“  Нови Сад. Назив пројекта: Путовање хора „Исон“ на Међународни 

фестивал и такмичење –„ Звуци  Москве“. Вредност пројекта:  1.600.000,00 .  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 1.100.000,00. Комисија 

је проверила и прегледала документацију. Коначна оцена Комисије је: Изјава о одустајању 

пројекта. 

 

Редни број   137. Број предмета:  X-6-4/19-119. Назив подносиоца: Удружење грађана 

„Вера љубав нада“  Нови Сад. Назив пројекта: Међународни инклузивни фестивал 

„HEARTS IN HARMONY 2019“. Вредност пројекта:  2.039.000,00 . Тражена средства 

од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   843.000,00 . Комисија је проверила и 

прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из 



текста Јавног  конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 78 бодова. На основу оцена 

и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат 

је инклузивног карактера за децу са инвалидитетом у оквиру различитих видова 

културних стваралачких програма. Који се реализују кроз добро разрађене програмске 

активности. 

 

Редни број 138. Број предмета:  X-6-4/19-470 .Назив подносиоца: „Завичајно 

удружење Јањана“. Назив пројекта:“ VI Сабор Јањана у Војводини“. Вредност пројекта:  

1.590.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

1.000.000,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног  конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 73 бода. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем :Понуђени садржаји доступни свим грађанима кроз 

реализацију програма доприноси развоју публике , мултикултуралност пројекта и 

децентрализација.  

 

Редни број   139. Број предмета:  X-6-4/19-102. Назив подносиоца: „Бункер фест“.Назив 

пројекта: „Бункер фест“. Вредност пројекта:  480.000,00 .  Тражена средства од Града 

за суфинансирање трошкова пројекта:   240.000,00 . Комисија је проверила и прегледала 

документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног 

конкурса. Укупна и коначна оцена  Комисије је:  51 бод. На основу оцена и увидом у 

буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим образложењем:  Представља пратећи 

садржај веће манифестације, те као такав може да буде реализован у оквиру исте. 

  

Редни број    140. Број предмета: X-6-4/19-57. Назив подносиоца: „Kлуб манекена Новог 

Сада“.  Назив пројекта : „Фестивал нових енергија“. Вредност пројекта:  

1.440.000,00 .  Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:   

1.440.000,00.  Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је 

извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена 

Комисије је: 70 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Програмски садржаји усмерени су дечијој и 

омладинској популацији. Децентализација културе. Програмске активности прилагођене 

развоју публике кроз различите савремене форме. Пројекат доприноси побољшању и 

разноврсности културе града Новог Сада. 

 

Редни број 141. Број предмета:  X-6-4/19-214. Назив подносиоца: Удружење 

„Супсидијум“. Назив пројекта: „Фестивал љубави 2019“ . Вредност пројекта: 4.495.000,00.   

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 1.500.000,00.  Комисија 

је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на основу 

критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 72 бода. На 



основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Манифестација од утицаја на културни живот заједнице, развој публике, 

доступност садржаја грађанима, сарадња са институцијама културе. У складу са 

Стратегијом културног развоја Града. 

 

Редни број     142. Број предмета:  X-6-4/19-87. Назив подносиоца: Удружење 

„Историјски музеј Југославије „. Назив пројекта:  „Развој  и  значај  амбалаже  кроз  

историју“. Вредност пројекта: 75.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта:  75.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Бодовање пројекта је извршено на основу критеријума из текста  Јавног конкурса. Укупна 

и коначна оцена Комисије је:  70 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта 

омисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат је од користи за локалну 

заједницу и доприноси стварању услова за равномеран развој посебног уметничког израза. 

Доступност оваквих активности и садржаја грађанима омогућава њихово масовно 

коришћење. 

 

Редни број   143. Број предмета:  X-6-4/19- .Назив подносиоца: Удружењеграђана 

„Тара“. Назив пројекта:   Збирка приповедака "Острва ". Вредност пројекта:  

10.250.000,00. Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  

100.000,00. Комисија није добила документацију, пријава је само електронска. Коначан 

став комисије је да се пројекат одбија  - непотпуна пријава. 

 

Редни број    144.  Број предмета:  X-6-4/19- 185 .Назив подносиоца: Удружење 

„Минотаур “. Назив пројекта: „Рибарац Фест“. Вредност пројекта:   50.000.000,00.  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  250.000,00.  Комисија је 

проверила и прегледала документацију.Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем: Непотпуна документација. 

 

Редни број    145. Број предмета:  X-6-4/19-     .Назив подносиоца:  „Оживимо Будисаву“. 

Назив пројекта: „Културни програм - Будисава 2019 „. Вредност пројекта:  200.000,00.  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  150.000,00. Непотпуна 

пријава. 

  

Редни број 146. Број предмета:  X-6-4/19-396. Назив подносиоца: Урдужење грађана 

“Љубитељи флипера старих аркадних и других игара за забаву ”. Назив пројекта:“ Музеј 

флипера и старих аркадних игара за забаву“. Вредност пројекта: 36.000.000,00.  

Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта:  12.000.000,00 

Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање пројекта је извршено на 

основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна оцена Комисије је: 41 



бод. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија доноси одлуку са следећим 

образложењем:  Структура трошкова је неприхватљива и није тема овог конкурса. 

 

Редни број 147. Број предмета:  X-6-4/19-278 .Назив подносиоца: Удружење грађана 

"По мери грађана ".Назив пројекта: "Омладинска школа културног новинарства". 

Вредност пројекта: 765.000,00 . Тражена средства од Града за суфинансирање 

трошкова пројекта: 765.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. 

Комисија доноси одлуку са следећим образложењем: Пројекат се не уклапа у услове 

Конкурса савременог стваралаштва.  

 

Редни број 148. Број предмета:  X-6-4/19-21. Назив подносиоца:  Матица српска. Назив 

пројекта: „Научни,културни и уметнички  програми Матице српске  у 2019. години“. 

Вредност пројекта: 3.700.000,00. Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:    3.700.000,00. Комисија је проверила и прегледала документацију. Бодовање 

пројекта је извршено на основу критеријума из текста Јавног конкурса. Укупна и коначна 

оцена  Комисије је: 90 бодова. На основу оцена и увидом у буџет пројекта Комисија 

доноси одлуку са следећим образложењем: Културни програм од изузетне важности за 

културу Новог Сада и шире. 

 

Редни број 149. Број предмета: X-6-4/19-55. Назив подносиоца: „Матка-друштво Русина 

Новог Сада“. Назив пројекта:  Фестивал моно и дуо драме „Ђура Папхархаји„. Вредност 

пројекта:  1.184.799.967,00  . Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:  186.596.241,00 . Комисија је проверила и прегледала документацију. Комисија 

доноси одлуку са следећим образложењем: Непотпуна пријава. 

 

Редни број 150. Број предмета: X-6-4/19-306 . Назив подносиоца: Удружење Чајничана 

,потомака и ријатеља“. Назив пројекта: „Чајниче од прошлости према будућности“. 

Вредност пројекта: 171,00,00 Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова 

пројекта:123,000,00  Комисија је проверила и прегледала документацију. Комисија доноси 

одлуку са следећим образложењем: Непотпуна пријава. 

 

Редни број 151. Број предмета:  X-6-4/19-175 .Назив подносиоца: Удружење грађана 

"Организација за идеал ". Назив пројекта: „Прирућник о култури понашања“. Вредност 

пројекта:660,000,00 Тражена средства од Града за суфинансирање трошкова пројекта: 

660,000,00 Комисија је проверила и прегледала документацију. Комисија доноси одлуку са 

следећим образложењем: Непотпуна пријава. 

 

 

Закључак комисије је следећи. 



Радом и детаљном анализом активности сваког пројекта као и предложеним буџетима 

подржани су пројекти са комплетном документацијом који су имали укупну оцену већу од 

60.  

 

Предлог Комисије је да се донесе Решење у следећем облику: 

 

 

 

5. ОСТАЛА ИЗВОЂЕЊА КУЛТУРНИХ ПРОГРАМА И 

КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА (ФЕСТИВАЛИ, МАНИФЕСТАЦИЈЕ, 

МЈУЗИКЛ, ЦИРКУС, ПАНТОМИМА, УЛИЧНА УМЕТНОСТ И 

СЛ.) 

Субвенције приватним предузећима 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта 

Одобрени 

износ 

1 

GALERIJA BEL ART VESNA 

LATINOVIĆ PR NOVI SAD, 

Нови Сад 

Фестивал савремене уметности 

Дунавски дијалози 2019. 

        

1.800.000,00  

2 

KORANA BOROVIĆ PR 

KNJIŽARA MOST PROMETEJ 

NOVI SAD, Нови Сад 

Читање бајки у књижари Мост 

- сезона 2019 

           

200.000,00  

3 

BULEVAR BOOKS DOO 

NOVI SAD, Нови Сад СуперЧитањац 

           

100.000,00  

4 

BULEVAR BOOKS DOO 

NOVI SAD, Нови Сад 

СОФА – отворени фестивал 

савремених аутора 

           

200.000,00  

5 

HEROR MEDIA PONT DOO 

NOVI SAD, Нови Сад 

ПОД КРОШЊАМА НА 

ШТРАНДУ 

           

500.000,00  

6 

TAMBURICA FEST MEDIA 

DOO, NOVI SAD, Нови Сад Тамбурица фест 2019 

        

3.000.000,00  

7 

AKCIONARSKO DRUŠTVO 

ZA PRIREĐIVANJE 

SAJMOVA I IZLOŽBI 

NOVOSADSKI SAJAM NOVI 

SAD, Нови Сад „Дани Лазе Костића“ 

           

600.000,00  

  У К У П Н О  6.400.000,00 

Трансфери осталим нивоима власти 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта 

Одобрени 

износ 

1 
Спомен-збирка Павла 

Бељанског, Нови Сад 

Манифестације Спомен-збирке 

Павла Бељанског 2019.        200.000,00  

2 

Установа студентски културни 

центар у Новом Саду, Нови 

Сад 

МАНИФЕСТАЦИЈА "РИТАМ 

ЕВРОПЕ!" 2019.        500.000,00  

3 Установа студентски културни ЛЕТО НА БРОД ТЕАТРУ –        300.000,00  



центар у Новом Саду, Нови 

Сад 

ДУНАВСКО МОРЕ 2019 

4 

Галерија ликовне уметности 

поклон збирка Рајка 

Мамузића, Нови Сад Лето на Тргу галерија - ГЛУРМ        200.000,00  

5 
Основна музичка школа 

„Јосип Славенски“, Нови Сад 

УНЕСКО-в Међународни дан 

музике 2019        100.000,00  

  У К У П Н О  1.300.000,00 

Дотације невладиним организацијама 

Ред. 

број 
Носилац пројекта Назив пројекта 

Одобрени 

износ 

1 

Удружење грађана "Арти", 

Нови Сад 

Изложба „Нови Сад некад и 

сад“ 

                

100.000,00  

2 

ФОНДАЦИЈА ЗА РАЗВОЈ 

КУЛТУРЕ И 

СТВАРАЛАШТВА ДЕЦЕ И 

ОМЛАДИНЕ "COOLIST", 

Нови Сад 

”Петар Пан ” – музиком без 

граница 

                

114.000,00  

3 

“HBO Color Media 

Events“,Нови Сад NS OCTOBERFEST 2019. 

                

300.000,00  

4 

“HBO Color Media 

Events“,Нови Сад 

Kњижевна конференција 

BOOK TALK 2019. 

                

150.000,00  

5 

"Спасимо децу - спасићемо 

Србију", Нови Сад 

КОСОВО И МЕТОХИЈА у 

српској историји и поезији 

                

100.000,00  

6 

Удружење грађана 

"Иницијатива младих 

Војводине", Нови Сад „Love&Culture“ 

                

800.000,00  

7 ИнтерАрт, Нови Сад Беби Егзит у сусрет 2021. 

                

100.000,00  

8 

Ново културно насеље, Нови 

Сад Добро дошли на Насеље 6 

                

400.000,00  

9 

Ново културно насеље, Нови 

Сад 21114 - Филм фест 

                

300.000,00  

10 

УДРУЖЕЊЕ КЊИЖЕВНИ 

БРОД, Нови Сад 

Новосадски књижевни 

фестивал „Разговори о љубави 

према читању 2019“ 

                

150.000,00  

11 

Удружење "CINEMA CITY", 

Нови Сад Cinema Now 

            

1.000.000,00  

12 

Академско културно - 

уметничко друштво 

Универзитета у Новом Саду 

"Соња Маринковић", Нови 

Сад "СОЊА" И ВИ 

                

300.000,00  

13 

Академско културно - 

уметничко друштво 

Универзитета у Новом Саду 

ДАНИ КУЛТУРЕ НА 

УНИВЕРЗИТЕТУ У НОВОМ 

САДУ-КУЛТУС 09 

                

120.000,00  



"Соња Маринковић", Нови 

Сад 

14 Култокс, Нови Сад 

"12. Cubanero salsa festival 

2019." 

                

100.000,00  

15 

Друштво архитеката Новог 

Сада, Нови Сад 

25. Награда за архитектуру 

Ђорђе Табаковић 

                

200.000,00  

16 

Друштво архитеката Новог 

Сада, Нови Сад 

Фестивал културе простора – 

ПОГЛЕДАЈ НЕВИДЉИВО 

                

100.000,00  

17 

Задруга медијских и 

културних стваралаца 

Медијакулт Нови Сад, Нови 

Сад 

ЗЛАТНО ОКО - Међународна 

изложба фотографија 

                

100.000,00  

18 

Удружење EUprogress, Нови 

Сад 

СЕЋАЊА, ТРАДИЦИЈА, 

САВРЕМЕНОСТ – циклус 

изложби, предавања и 

мултимедијалних програма 

                

150.000,00  

19 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 

"КЛУБ О2", Нови Сад 

Фестивал ћириличних 

брендова 

                

150.000,00  

20 

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР НОВИ САД, Нови 

Сад 

Програми ДКЦНС у 2019. 

Години 

                

200.000,00  

21 

ДЕЧИЈИ КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР НОВИ САД, Нови 

Сад 

Новосадско дечије лето и 

зимзарије 9 

                

300.000,00  

22 "ШМИРАНТИ", Нови Сад 

Интернационални фестивал 

младих “ComeUnity“ - учешће 

                

200.000,00  

23 

Хрватско културно-

уметничко-просветно друштво 

"Станислав Препрек" Нови 

Сад, Нови Сад 

Манифестација Препреково 

прољеће 

                  

50.000,00  

24 

Хрватско културно-

уметничко-просветно друштво 

"Станислав Препрек" Нови 

Сад, Нови Сад 

Манифестација Препрекова 

јесен 

                  

50.000,00  

25 

Удружење грађана 

"ФЕСТИВАЛ ОПЕРАРИА", 

Нови Сад 

Први оперски фестивал 

"Операриа" 

                

300.000,00  

26 

УДРУЖЕЊЕ "СУМАТРА ", 

Нови Сад 

Манифестација "Дани Милоша 

Црњанског у Новом Саду" 

                

200.000,00  

27 

ФОНДАЦИЈА 

"СИМОНИДА", Нови Сад 

Песнички караван "Душа 

српска" 

                

100.000,00  

28 

Студентска асоцијација 

Универзитета у Новом Саду, 

Нови Сад "Дани техно културе на УНС" 

                

200.000,00  

29 Институт за омладинске ИНТЕРКУЛТУРАЛНИ                   



политике, Нови Сад МЛАДИ 50.000,00  

30 

Удружење "Тесла глобал 

форум" Нови Сад, Нови Сад 

ТЕСЛА ГЛОБАЛ ФОРУМ 

2019 

                

300.000,00  

31 

Фондација "Чуваркућа", Нови 

Сад Новосадска култура сећања 

                

150.000,00  

32 "Театрило", Нови Сад 

Оживела приградска сцена 

"Путујуће лутке" 

                

100.000,00  

33 

"Креативни омладински 

форум", Нови Сад „FEMINA“ 

                

1.000.000,00  

34 

"КРЕАТИВНИ ПОГОН", Нови 

Сад 

МИНИЈАТУРНИ СВЕТ 

АЛМАШКОГ КРАЈА 

                

150.000,00  

35 

"КРЕАТИВНИ ПОГОН", Нови 

Сад МЛАДИ  У ПОГОНУ 

                

100.000,00  

36 

"КРЕАТИВНИ ПОГОН", Нови 

Сад 

РАНЖИРНА СТАНИЦА У 

ПОГОНУ 

                  

82.000,00  

37 

Војвођанско Удружење за 

Рану Музику, Нови Сад 

Дани барокне музике у Новом 

Саду 

                

100.000,00  

38 

"Регионални инфо центар", 

Београд 

Пети Мерлинка фестивал у 

Новом Саду 

                  

50.000,00  

39 

Удружење "ОМЛАДИНСКИ 

ЦЕНТАР ЦК13", Нови Сад Безграничне речи 

                

150.000,00  

40 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 

"ЦЕНТАР ЗА НЕГОВАЊЕ 

ТРАДИЦИЈА ПОДНЕБЉА-

РАВНИЧАР", Нови Сад 

ИЛИНДАНСКИ САБОР - 

ГРОМ ФЕСТ 

                

250.000,00  

41 

Удружење ''Ледена шума'', 

Нови Сад ЛЕДЕНА ШУМА 

            

3.000.000,00  

42 

Удружење грађана "Арткор" 

Нови Сад, Нови Сад 

10. Дани Бразила - новосадски 

самба карневал 

                

150.000,00  

43 

Културно уметничко друштво 

СРЕМАЦ, Нови Сад "Змајево пролеће" 

                

150.000,00  

44 

СРПСКА ХОРСКА 

АСОЦИЈАЦИЈА, Сомбор 

ОХ ФЕСТ - Омладински 

хорски фестивал 

                

100.000,00  

45 

Удружење грађана "ЛИМБО", 

Нови Сад ШАРЕНИ ТРГ 

                

500.000,00  

46 

Удружење грађана 

"ФАБРИКА ЗНАЊА И 

ОЧУВАЊА", Нови Сад 

ХЕРОИНЕ НОВОСАДСКЕ 

КУЛТУРЕ 

                

500.000,00  

47 

Међународни центар 

књижевности за децу 

ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ, Нови 

Сад 

62. Јунски програми Змајевих 

игара 

            

5.000.000,00  

48 

Удружење Тодо Танго, Нови 

Сад Нови Сад танго град 

                

100.000,00  

49 

УДРУЖЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ 

ИЗЛАГАЧКЕ ПИСМЕНОСТИ Школски час културе говора 

                

150.000,00  



"ИЗРАЖАЈНОСТ", Нови Сад 

50 

РУСИНСКИ КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР, Нови Сад 

18. дечји фестивал Русина 

"Веселинка" 

                

120.000,00  

51 

Друштво Словенаца 

"КРЕДАРИЦА", Нови Сад 7.Дани Словеначке Културе 

                

300.000,00  

52 

Јеврејска општина Нови Сад, 

Нови Сад 

Хор "Хашира" - такмичење у 

Фиренци 

                

200.000,00  

53 "ВАЛМАРО ТРИО", Нови Сад Фестивал НЕО 2019. 

                

200.000,00  

54 

"УДРУЖЕЊЕ 

ВОЈВОЂАНСКИХ 

УЧИТЕЉА", Нови Сад 

25. ФЕСТИВАЛ  

ЛУТКАРСТВА  ОСНОВНИХ  

ШКОЛА 

                

100.000,00  

55 Ковачи Културе, Нови Сад Српски ЏЕЗ фест брееее! 

                

200.000,00  

56 

"Центар за очување и 

неговање традиције и обичаја 

прогнаних Срба", Ветерник Мостови културе 

                

100.000,00  

57 

Удружење за видео уметност 

"Видеомедеја", Нови Сад 

23. Mеђународни видео 

фестивал ВИДЕОМЕДЕЈА 

            

800.000,00  

58 ФОНДАЦИЈА EXIT, Нови Сад ФЕСТИВАЛ EXIT 2019 

          

10.000.000,00  

59 

Удружење за дечије 

уметничко стваралаштво 

"АША И АНА", Нови Сад 

Међународни дечији музички 

фестивал ШКОЉКИЦЕ 

                

350.000,00  

60 

"Културно сабориште-

ТРАДИЦИЈА", Нови Сад "Култура у комшилуку" 

                

200.000,00  

61 

Креативно-едукативни центар 

Арт Бокс, Петроварадин 

Нови Сад # Књижевнa_јесен 

2019 

                

200.000,00  

62 

Савез глувих и наглувих 

Војводине, Нови Сад 

ЗНАКОВНИ ЈЕЗИК У 

УСТАНОВАМА КУЛТУРЕ 

                

150.000,00  

63 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 

"СУНЦЕ" ЗА ЦЕРЕБРАЛНУ 

И ДЕЧИЈУ ПАРАЛИЗУ 

ЈУЖНО БАЧКОГ ОКРУГА 

НОВИ САД, Нови Сад 

Инклузивнокултурно-

савремене радионице 

                

100.000,00  

64 

Хрватско културно-просветно 

друштво "Јелачић" 

Петроварадин, Петроварадин 

Креативне радионице за децу 

на хрватском 

                

250.000,00  

65 

Хрватско културно-просветно 

друштво "Јелачић" 

Петроварадин, Петроварадин 

Наступ на смотри хорова у 

Хрватској 

                

100.000,00  

66 

Хрватско културно-просветно 

друштво "Јелачић" 

Петроварадин, Петроварадин 

Јубилеј - 100 година опере за 

децу "Шумска краљица“ 

                

200.000,00  



67 

ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА 

ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 

14. Међународни новосадски 

књижевни фестивал 

                

500.000,00  

68 

Удружење грађана "Нови 

Тврђава Театар", Нови Сад 

ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ  

"НОВИ ТВРЂАВА  ТЕАТАР" 

                

200.000,00  

69 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 

"ЛИЦИДЕРСКО СРЦЕ", Нови 

Сад Фестивал Лицидерско срце 

                

100.000,00  

70 

ЦЕНТАР ЗА ДРУШТВЕНУ 

СТАБИЛНОСТ, Нови Сад 

ТРАДИЦИЈА, ИСТОРИЈА, 

САВРЕМЕНИ ИЗАЗОВИ – У 

СУСРЕТ ЕВРОПСКОЈ 

ПРЕСТОНИЦИ КУЛТУРЕ 

                

500.000,00  

71 БРАНКОВО КОЛО, Нови Сад 48. Бранково коло 

                

400.000,00  

72 БРАНКОВО КОЛО, Нови Сад Пролећни Бранкови дани 2019 

                

300.000,00  

73 

БРОТХЕРС СЕРБИА, Нови 

Сад Затварање мото сезоне 2019 

                

150.000,00  

74 "ГрееНС", Нови Сад Блоксток 2019 

            

1.200.000,00  

75 "ИНК фест", Петроварадин 

11. Интернационална ПДП 

Конференција 

                

100.000,00  

76 

ЧЕШКА БЕСЕДА НОВИ 

САД, Петроварадин Новосадске радости 2019. 

                

100.000,00  

77 

Друштво новосадских 

књижевника, Нови Сад, Нови 

Сад 

NOVI DUHOVNI MOST / O 

NOUA PUNTE SPIRITUALA 

                

100.000,00  

78 

Друштво новосадских 

књижевника, Нови Сад, Нови 

Сад 

Književni festival Perpetuum 

mobile NS 

                

200.000,00  

79 

Фондација "Александар 

Тишма", Нови Сад 

Међународна награда за 

књижевност „Александар 

Тишма“ за 2019. годину 

                

200.000,00  

80 

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА 

ЦЕНТАР ЗА ОЧУВАЊЕ 

ТРАДИЦИЈЕ И 

УНАПРЕЂЕЊЕ 

МУЛТИКУЛТУРНОГ 

ДРУШТВА И ЖЕНСКОГ 

СТВАРАЛАШТВА ИНТЕГРА 

21, Нови Сад Гитаријада Војводине 

            

1.300.000,00  

81 

Удружење грађана “NOT 

HOPE WISH“,Нови Сад Футошко културно лето 

                

500.000,00  

82 

"ЦЕНТАР ЗА МЕТОДИКУ - 

НОВИ САД", Нови Сад 

Књижевници који се не 

заборављају 

            

1.000.000,00  

83 

Савез књижевника у отаџбини 

и расејању, Футог 

13. Међународна уметничка 

колонија "Панонски бисери" 

                

100.000,00  



84 МИ & ЛА 021, Нови Сад 

FESTIVAL  ZAJEDNIČKIH 

ISKORAKA 

                  

89.000,00  

85 

Центар за 

мултидисциплинарна 

истраживања и комуникацију, 

Нови Сад 

RocKids mini festival za decu i 

mlade 

                

100.000,00  

86 

Удружење грађана "Вера 

љубав нада" Нови Сад, Нови 

Сад 

Међународни инклузивни 

фестивал HEARTS IN 

HARMONY 2019 

                

500.000,00  

87 

Завичајно Удружење јањана, 

Ветерник VI Сабор Јањана у Војводини 

                

500.000,00  

88 

КЛУБ МАНЕКЕНА НОВОГ 

САДА, Нови Сад FESTIVAL NOVIH ENERGIJA 

                

300.000,00  

89 SUBSIDIUM, Нови Сад ФЕСТИВАЛ ЉУБАВИ  2019. 

                

150.000,00  

90 

Удружење Историјски Музеј 

Југославије, Нови Сад 

Развој  и  значај  амбалаже  

кроз  историју 

                  

75.000,00  

91 Матица српска, Нови Сад 

НАУЧНИ, КУЛТУРНИ И 

УМЕТНИЧКИ ПРОГРАМИ 

МАТИЦЕ СРПСКЕ У 2019. 

ГОДИНИ 

            

3.700.000,00  

  У К У П Н О  44.400.000,00 

 

 

 

Секретар комисије 

 

______________________ 

 

Председник комисије 

 

______________________ 


