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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД НОВИ САД 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА КУЛТУРУ 

Датум: 22.04.2019. године. 

 

ЗАПИСНИК 

 

На основу члана 77. Закона о култури („Службени гласник Републике Србије“, 

бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и Одлуке о начину, мерилима и критеријумима за 

суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури којa својим радом 

доприносе развоју културе Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“, број 

81/16), Градска управа за културу Града Новог Сада расписала је 08.03.2019. године 

јавни позив у дневном листу „Дневник“, на веб сајту града и на веб страници Градске 

управе за културу. Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2019. годину опредељена су 

средства у износу 4 милиона динара за суфинансирање текућих расхода и издатака у 

култури са седиштем на територији Града Новог Сада, која својим радом доприносе 

развоју културе и уметности у Граду Новом Саду. Решењем градоначелника број 6-

16/2018-23-II од 05.04.2018. године именована је комисија у саставу: Бојан Врањковић 

– председник, Никола Спасић – члан, Синиша Јокић – члан. 

1. седница комисије 

Место одржавања: Булевар Цара Лазара 3, у 12 часова, 22.04.2019. године.  

Седници су присуствовали сви чланови комисије.  

Усвојен је пословник о раду комисије у следећем тексту:  

 

ПОСЛОВНИК 

О РАДУ КОМИСИЈЕ 

  

Члан 1. 

Овим Пословником регулише се начин рада Комисије.  

 

Члан 2.  

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

интереса.  

 

Члан 3. 

Комисија се у свом раду руководи Одлуком о начину, мерилима и 

критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која 

својим радом доприносе развоју културе града Новог Сада и испуњености услова из 

члана 3. и члана 4. ове одлуке. 
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Члан 4. 

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

обавља у складу са законом и другим прописима.  

 

Члан 5.  

Комисија ради и одлучује на седницама. Седнице Комисије се одржавају 

радним данима у просторијама Градске управе за културу, у згради ЈКП Информатика. 

Седнице Комисије сазива и њима председава председник Комисије.  

 

Члан 6.  

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 7. 

Чланови Комисије:  

- учествују у раду и дају предлоге на основу којих се одлучује на седници,  

- обављају друге послове и задатке које одреди председник Комисије. 

                                                                        

Члан 8. 

Градска управа за културу констатује да ли су пријаве благовремене и потпуне.  

   

Члан 9. 

Комисија неће разматрати неблаговремене и непотпуне пријаве. Пријаве које 

нису попуњене на прописаном обрасцу, пријаве упућене факсом или електронском 

поштом, као и пријаве оних учесника на конкурсу, који су у претходној години 

остварили право на суфинансирање пројеката средствима из буџета Града, а нису 

поднели извештај о реализацији пројекта из претходне године, или су поднели 

непотпун извештај, или нису оправдали додељена финансијска средства из буџета 

Града.  

 

Члан 10. 

Комисија је дужна да савесно и одговорно размотри све приспеле пројекте на 

основу испуњености критеријума утврђених у члану 4. Одлуке о начину, мерилима и 

критеријумима за суфинансирање текућих расхода и издатака удружења у култури која 

својим радом доприносе развоју културе града Новог Сада. 

 

Члан 11. 

Одлуку о додели средстава доноси комисија на основу испуњених критеријума, 

оправданости потребе за додатном финасијском подршком, а на основу приложених 

финансијских извештаја. 

       

Члан 12.  

Секретар комисије саставља записник о раду комисије. Записник треба да 

садржи списак учесника на конкурсу, списак изабраних пројеката и износ 

финансијских средстава за суфинансирање и финансирање реализације своког 

појединачног изабраног пројекта. Записник потписују председник и секретар комисије.  
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Члан 13. 

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 25 пријава, од којих је једна повучена. 

На првој седници прешло се на преглед предмета и раду према правилнику . 

 

КОМИСИЈА КОНСТАТУЈЕ СЛЕДЕЋЕ: 

Предмет  број: 1, електронска пријава број: 178430789, датум подношења пријаве: 

26.03.2019. Назив подносиоца пријаве: ДРАМСКИ АТЕЉЕ ВЕСЕЛА КОРЊАЧА, 

матични број: 08869715, седиште: Нови Сад, Николе Пашића 34. Комисија констатује 

да је сва документација ту и да је задовољено 6 од 7 услова, чиме су се стекли услови 

за њихово финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће трошкове. Рачун за 

трошак администрације достављен на годишњем нивоу. 

Предмет  број: 2, електронска пријава број: 178261731, датум подношења пријаве: 

26.03.2019. Назив подносиоца пријаве: УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА И 

ИЗВОЂАЧА ВОЈВОДИНЕ "ВОЈВОДИНА ТОН" - РЕПРЕЗЕНТАТИВНО УДРУЖЕЊЕ 

У КУЛТУРИ, матични број: 08133344, седиште: Нови Сад, Гагаринова 8. Комисија 

констатује да је сва документација ту и да је задовољено 5 од 7 услова, чиме су се 

стекли услови за њихово финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће 

трошкове.  

Предмет  број: 3, електронска пријава број: 178757538, датум подношења пријаве: 

29.03.2019. Назив подносиоца пријаве: СРПСКО КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО 

ДРУШТВО "ЖЕЛЕЗНИЧАР" Нови Сад, матични број: 08088276, седиште: Нови Сад, 

Васе Стајића 2. Комисија констатује да је сва документација ту и да је задовољено 5 од 

7 услова, чиме су се стекли услови за њихово финансирање. Унети су приложени 

рачуни за текуће трошкове. Рачун за трошак администрације достављен на годишњем 

нивоу. Након тражене допуне, рачуне за комуналне услуге нису доставили.   

Предмет  број: 4, електронска пријава број: 178897294, датум подношења пријаве: 

29.03.2019. Назив подносиоца пријаве: ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ, 

матични број:  08101337, седиште: Нови Сад, Браће Рибникар 5. Комисија констатује да 

је сва документација ту и да је задовољено 6 од 7 услова, чиме су се стекли услови за 

њихово финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће трошкове.  

Предмет  број: 5, eлектронска пријава број: 179001762, датум подношења пријаве: 

01.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Удружење композитора Војводине, матични 

број: 08102694, седиште: Нови Сад, Гагаринова 8. Комисија констатује да је сва 

документација ту и да је задовољено 5 од 7 услова, чиме су се стекли услови за њихово 

финансирање. Нису приложили рачуне за текуће трошкове. Достављен је споразум са 

УДРУЖЕЊЕМ МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА И ИЗВОЂАЧА ВОЈВОДИНЕ 

"ВОЈВОДИНА ТОН" - РЕПРЕЗЕНТАТИВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ, према којем 

би Удружење композитора Војводине требало сносити све текуће трошкове осим 

трошкова закупа који би ишли на терет удружења Војводина тон. С обзиром да сви 
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рачуни гласе на удружење Војводина тон, Удружење композитора Војводине не може 

бити финансирано. 

Предмет  број: 6, eлектронска пријава број: 180126633, датум подношења пријаве: 

03.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Удружење грађана македонске националне 

мањине "Кирил и Методиј" Нови Сад, матични број: 08854629, седиште: Нови Сад, 

Браће Рибникар 5. Комисија констатује да је сва документација ту и да je задовољена 5 

од 7 услова, чиме су се стекли услови за њихово финансирање. Унети су приложени 

рачуни за текуће трошкове.  

Предмет  број: 7, електронска пријава број: 179835114, датум подношења пријаве: 

03.04.2019. Назив подносиоца пријаве: УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НОВОГ 

САДА, матични број: 08033528, седиште: Нови Сад, Поштанска 3. Комисија констатује 

да је сва документација ту и да је задовољено 5 од 7 услова, чиме су се стекли услови 

за њихово финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће трошкове.  

 

Комисија је прекинула рад, следећа седница је заказана за 14.05.2019. 

Комисија је наставила са прегледом пријава. 

Предмет  број: 8, електронска пријава број: 180780177, датум подношења пријаве: 

03.04.2019. Назив подносиоца пријаве: УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА 

ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНЕРА ВОЈВОДИНЕ, матични број: 08077983, 

седиште: Нови Сад, Илије Огњановића 3. Комисија констатује да је сва документација 

ту и да је задовољено 6 од 7 услова, чиме су се стекли услови за њихово финансирање. 

Унети су приложени рачуни за текуће трошкове.  

Предмет  број: 9, електронска пријава број: 180678994, датум подношења пријаве: 

04.04.2019. Назив подносиоца пријаве: "Асоцијација Културанова", матични број: 

08727473, седиште: Петроварадин, Прерадовићева 123/231. Комисија констатује да је 

сва документација ту и да су задовољена 4 од 7 услова, чиме су се стекли услови за 

њихово финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће трошкове. 

Предмет  број: 10, електронска пријава број: 180900312, датум подношења пријаве: 

04.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Удружење грађана "Новосадски центар за 

истраживање плеса и уметност фламенка La Sed Gitana", матични број: 08868204, 

седиште: Нови Сад, Доситејева 3. Комисија констатује да је сва документација ту и да 

је задовољено 5 од 7 услова, чиме су се стекли услови за њихово финансирање. Унети 

су приложени рачуни за трошкове закупа, с обзиром да у пријави једино траже 

финансирање закупа. 

Предмет  број: 11, електронска пријава број: 181104838, датум подношења пријаве: 

04.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Удружење грађана "Куда.орг", матични број: 

08649197, седиште: Нови Сад, Браће Могин 2. Комисија констатује да је сва 

документација ту и да је задовољено 5 од 7 услова, чиме су се стекли услови за њихово 

финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће трошкове. 

Предмет  број: 12, електронска пријава број: 181086559, датум подношења пријаве: 

05.04.2019. Назив подносиоца пријаве: РУСИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, матични 

број: 08033587, седиште: Нови Сад, Јована Суботића 8-10. Комисија констатује да је 

сва документација ту и да су задовољена 4 од 7 услова, чиме су се стекли услови за 
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њихово финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће трошкове. Рачун за 

трошак администрације достављен на годишњем нивоу. 

Предмет  број: 13, електронска пријава број: 181421748, датум подношења пријаве: 

05.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Савез удружења ликовних уметника Војводине, 

матични број: 08077614, седиште: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 9. Комисија 

констатује да је сва документација ту и да је задовољено 6 од 7 услова, чиме су се 

стекли услови за њихово финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће 

трошкове. У захтеву траже да се финансирају у целости. Могуће је покрити до 45% 

трошкова. У пријави су наведени високи трокови администрације, али нису оправдани 

документацијом. 

Предмет  број: 14, електронска пријава број: 181253718, датум подношења пријаве: 

05.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Друштво архитеката Новог Сада, матични број: 

08129207, седиште: Нови Сад, Светозара Милетића 20. Комисија констатује да је сва 

документација ту и да је задовољено 5 од 7 услова, чиме су се стекли услови за њихово 

финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће трошкове. У пријави су наведени 

високи трокови администрације, али нису оправдани документацијом. 

Предмет број: 15, електронска пријава број: 181466109, датум подношења пријаве: 

05.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Међународни центар књижевности за децу 

ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ, матични број: 28047673, седиште: Нови Сад, Змај Јовина 

26/II. Комисија констатује да је сва документација ту и да су задовољена 4 од 7 услова, 

чиме су се стекли услови за њихово финансирање. Унети су приложени рачуни за 

текуће трошкове.  

Предмет  број: 16, електронска пријава број: 182281079, датум подношења пријаве: 

08.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Удружење "CINEMA CITY", матични број: 
28002262, седиште: Нови Сад, Богобоја Атанацковића 8. Комисија констатује да је сва 

документација ту и да су задовољена 4 од 7 услова, чиме су се стекли услови за њихово 

финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће трошкове. Трошкови закупа се не 

могу финансирати, с обзиром да је закуподавац истовремено и овлашћено лице, 

односно заступник удружења. Не прихвата се уговор који је закључен сам са собом. 

Предмет  број: 17, eлектронска пријава број: 181984677, датум подношења пријаве: 

08.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Удружење "ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ЦК13", 

матични број: 28046677, седиште: Нови Сад, Војводе Бојовића 13. Комисија констатује 

да је сва документација ту и да су задовољена 4 од 7 услова, чиме су се стекли услови 

за њихово финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће трошкове. Удружење 

има уговор о коришћењу објекта без накнаде са удружењем грађана „Куда.орг“. 

Рачуни енергетике и комуналних услуга се не могу прихватити, јер гласе на УГ 

„Куда.орг“. 

Предмет  број: 18, електронска пријава број: 181828583, датум подношења пријаве: 

08.04.2019. Назив подносиоца пријаве: МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР ЛЕД АРТ, 

матични број: 08696870, седиште: Нови Сад, Змај Јовина 22. Комисија констатује да је 

сва документација ту и да су задовољена 4 од 7 услова, чиме су се стекли услови за 

њихово финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће трошкове.  

Предмет  број: 19, електронска пријава број: 181461868, датум подношења пријаве: 

08.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Хрватско културно-просветно друштво 

"Јелачић" Петроварадин, матични број: 08809879, седиште: Петроварадин, 
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Штросмајерова 20. Комисија констатује да је сва документација ту и да је задовољено 

5 од 7 услова, чиме су се стекли услови за њихово финансирање. Унети су приложени 

рачуни за текуће трошкове.  

Предмет  број: 20, електронска пријава број: 181708808, датум подношења пријаве: 

08.04.2019. Назив подносиоца пријаве: САВЕЗ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА 

ВОЈВОДИНЕ, матични број: 08083274, седиште: Нови Сад, Позоришни Трг 1. 

Комисија констатује да је сва документација ту и да је задовољено 6 од 7 услова, чиме 

су се стекли услови за њихово финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће 

трошкове. У пријави су наведени високи трошкови администрације, који се не могу 

финансирати.  

Предмет број: 21, електронска пријава број: 182658739, датум подношења пријаве: 

08.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Удружење "Велико Коло", матични број: 

28011601, седиште: Ветерник, Светозара Милетића 57. Комисија констатује да је сва 

документација ту и да су задовољена 4 од 7 услова, чиме су се стекли услови за њихово 

финансирање. Унети су приложени рачуни за текуће трошкове. У потпуности се слажу 

подаци из пријаве са годишњим текућим трошковима удружења. Пример добре пријаве 

и рада удружења у култури. 

Предмет  број: 22, електронска пријава број: 182456432, датум подношења пријаве: 

08.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Културно-уметничко друштво "Светозар 

Марковић", матични број: 08033544, седиште: Нови Сад, Шумадијска 6А. Комисија 

констатује да је сва документација ту и да је задовољено 6 од 7 услова, чиме су се 

стекли услови за њихово финансирање. Унети су приложени рачуни за енергетику и 

комуналне трошкове.   

Предмет број: 23, електронска пријава број: 182747422, датум подношења пријаве: 

08.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Крафткор, матични број: 28130201, седиште: 

Нови Сад, Гундулићева 19а/5. Комисија констатује да је сва документација ту и да су 

задовољена 4 од 7 услова, чиме су се стекли услови за њихово финансирање. Унети су 

приложени рачуни за текуће трошкове. Трошкови закупа се не могу финансирати, с 

обзиром да је закуподавац истовремено и овлашћено лице, односно заступник 

удружења. Не прихвата се уговор који је закључен сам са собом. 

Предмет број: 24, електронска пријава број: 182874141, датум подношења пријаве: 

08.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Инкубатор мултимедијалне уметности и 

креативних индустрија-РЕЗОН, матични број: 28130023, седиште: Нови Сад, 

Гундулићева 21а/1. Комисија констатује да је пријава повучена на основу дописа 

заступника удружења. 

Предмет број: 25, електронска пријава број: 182222746, датум подношења пријаве: 

08.04.2019. Назив подносиоца пријаве: Академско културно - уметничко друштво 

Универзитета у Новом Саду "Соња Маринковић", матични број: 08022631, седиште: 

Нови Сад, Владимира Перића Валтера 3. Комисија констатује да је сва документација 

ту и да су задовољена 4 од 7 услова, чиме су се стекли услови за њихово финансирање. 

Унети су приложени рачуни за текуће трошкове.  

 

Комисија је прекинула са радом, следећа седница је заказана за 23.05.2019.  
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На седници су размотрени коначни износи за суфинанситање трошкова. Чланом 77. 

Закона у култури и Одлуком Града Новог Сада могуће је да се финансира до 45% 

текућих трошкова. Комисија предлаже Градоначелнику града Новог Сада расподелу 

средстава у следећим износима: 

 

Рб Назив удружења Укупно динара 

1 ДРАМСКИ АТЕЉЕ ВЕСЕЛА КОРЊАЧА, Нови Сад 48.000,00 

2 УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА И ИЗВОЂАЧА ВОЈВОДИНЕ "ВОЈВОДИНА ТОН" 

- РЕПРЕЗЕНТАТИВНО УДРУЖЕЊЕ У КУЛТУРИ, Нови Сад 

137.000,00 

3 СРПСКО КУЛТУРНО УМЕТНИЧКО ДРУШТВО "ЖЕЛЕЗНИЧАР" Нови Сад, Нови Сад 356.000,00 

4 ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 267.000,00 

5 Удружење грађана македонске националне мањине "Кирил и Методиј" Нови Сад, Нови Сад 70.000,00 

6 УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА ГРАДА НОВОГ САДА, Нови Сад 220.000,00 

7 УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНЕРА 

ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 
127.000,00 

8 "Асоцијација Културанова", Нови Сад 124.000,00 

9 Удружење грађана "Новосадски центар за истраживање плеса и уметност фламенка La Sed 

Gitana", Нови Сад 
71.000,00 

10 Удружење грађана "Куда.орг", Нови Сад 171.000,00 

11 РУСИНСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, Нови Сад 345.000,00 

12 Савез удружења ликовних уметника Војводине, Нови Сад 125.000,00 

13 Друштво архитеката Новог Сада, Нови Сад 112.000,00 

14 Међународни центар књижевности за децу ЗМАЈЕВЕ ДЕЧЈЕ ИГРЕ, Нови Сад 322.000,00 

15 Удружење "CINEMA CITY", Нови Сад 107.000,00 

16 Удружење "ОМЛАДИНСКИ ЦЕНТАР ЦК13", Нови Сад 118.000,00 

17 МУЛТИМЕДИЈАЛНИ ЦЕНТАР ЛЕД АРТ, Нови Сад 35.000,00 

18 Хрватско културно-просветно друштво "Јелачић" Петроварадин, Петроварадин 47.000,00 

19 САВЕЗ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ, Нови Сад 35.000,00 

20 Удружење "Велико Коло", Ветерник 355.000,00 

21 Културно-уметничко друштво "Светозар Марковић", Нови Сад 480.000,00 

22 Крафткор, Нови Сад 38.000,00 

23 Академско културно - уметничко друштво Универзитета у Новом Саду "Соња 

Маринковић", Нови Сад 
290.000,00 

Укупно: 4.000.000,00 

 

У прилогу је радна табела комисије. 

 

 

 

 

              Записничар               Председник комисије 

 

________________________                                 ___________________________ 

       Татјана Самарџић                                                                     Бојан Врањковић     
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