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                                                  број: 137-451-54/2022-01-5                                               дана:   21.  априла 2022. године 

 

На основу члана 76. став 1. и 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 
6/20, 47/21, 78/21), Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе 
(„Службени гласник РС“, бр. 105/16 и 112/17), члана 16. став 5. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ″, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21) и у 
складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину 
(„Службени лист АПВ“, бр. 54/21 и 7/22-ребаланс) и са Образложеним предлогом Комисије за културну област – 
сценско стваралаштво – позориште/уметничка игра, број 137-451-54/2022-02-5, од 19. априла 2022. године, 
покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси  

РЕШЕЊЕ 

о додели средстава по расписаном јавном  
Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва  

у АП Војводини у 2022. години 

   
Раздео  07, функционална класификација 820- услуге културе,  

Програм 1203 - јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, ПА 1005 - подршка развоју сценског 
стваралаштва – позориште/уметничка игра, извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања  буџета - 

 
1. У области - сценско стваралаштво – позориште/уметничка игра, по Конкурсу за финансирање – 

суфинансирање пројеката  савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години (у даљем тексту: 
Конкурс) који је расписао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама у периоду од 20. јануара до 18. фебруара 2022. године, финансираће-суфинансираће се 
пројекти у укупном износу од 20.000.000,00 динара (словима: двадесетмилионадинара) који су 
распоређени по следећим програмским активностима и економским класификацијама: 

 
 

 економска класификација 4511 - текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 1.000.000,00 динара   

 економска класификација 4631 - текући трансфери осталим нивоима власти - у износу од 10.000.000,00 динара 

 економска класификација 4819 - дотације осталим непрофитним институцијама - у износу од 9.000.000,00 
динара 

     
 
      Пројекти који ће се финансирати-суфинансирати наведени су табелама. 
 
 
Табела 1 
 

4511 - текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима    укупно: 1.000.000,00 

р.бр. бр.  предмета место подносилац пријаве програм одобрено 

1 
137-451-

1871/2022 
СУБОТИЦА 

Отворени универзитет 
Суботица 

29. Међународни 
фестивал 

позоришта за децу - 
Суботица 

1,000,000.00 
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Табела 2 
 

4631- трансфери осталим нивоима власти укупно: 10.000.000,00 

р.бр. бр.  предмета место подносилац пријаве програм одобрено 

1 
137-451-
427/2022 

НОВИ САД Стеријино позорје 
67. Стеријино 
позорје 2022. 

2,000,000.00 

2 
137-451-
175/2022 

РУСКИ КРСТУР 
Дом културе Руски 

Крстур 

54. Драмски 
Меморијал Петра 

Ризнича Ђађе 
300,000.00 

3 
137-451-

1961/2022 
ПАНЧЕВО 

Дом омладине 
Панчево 

 50. Јубиларни ЕКС 
ТЕАТАР ФЕСТ 

500,000.00 

4 
137-451- 
149/2022 

НОВИ САД 
Културни центар Новог 

Сада 

Интернационални 
фестивал 

алтернативног и 
новог театра - 

ИНФАНТ  

500,000.00 

5 
137-451-

1198/2022 
ВРШАЦ 

Народно позориште 
"Стерија"  

професионална сцена 
на румунском језику  

Представа Славно 400,000.00 

6 
137-451-
537/2022 

БАЧКИ 
ПЕТРОВАЦ 

Словачко војвођанско 
позориште 

27. Петровачки 
позоришни дани 

500,000.00 

7 
137-451-
870/2022 

БЕЧЕЈ 
Градско позориште 

Бечеј 

Међународни 
фестивал сценског 

стваралаштва деце 
и омладине  

64. Мајске игре 

200,000.00 

8 
137-451-

1907/2022 
НОВИ САД Позориште младих 

Фестивал 
Новосадске 

позоришне игре 
300,000.00 

9 
137-451-
229/2022 

ВРШАЦ 
Народно позориште 

"Стерија"  

29. Meђународни 
фестивал класике 

"Вршачка позоришна 
јесен" 

500,000.00 

10 
137-451-
585/2022 

ЗРЕЊАНИН 
Народно позориште 

Тоша Јовановић 
Стална поставка 500,000.00 

11 
137-451- 
763/2022 

СОМБОР 
Народно позориште 

Сомбор 
Јубиларни 30. 

Позоришни маратон 
500,000.00 

12 
137-451-

1150/2022 
НОВИ САД 

Установа Студентски 
културни центар 

Шесто издање 
фестивала 

савременог плеса 
Tanz Platz 

400,000.00 

13 
137-451-
732/2022 

СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Установа за неговање 
културе Срем 

31. Фестивал 
беседништва 

Sirmium lux verbi - 
Сирмијум светлост 

речи 

300,000.00 

14 
137-451-

1327/2022 
КИКИНДА 

Народно позориште 
Кикинда 

Сан или позив из 
дубине или ипак сан? 

400,000.00 

15 
137-451-

1565/2022 
БЕЧЕЈ 

Градско позориште 
Бечеј 

10. Бечејски 
фестивал 

монодраме  
- Бе:фемон 10 

300,000.00 

16 
137-451-

1611/2022 
НОВИ САД Позориште младих 

Гуливерова 
путовања 

1.500,000.00 

17 
137-451-

1619/2022 
НОВИ САД 

Универзитет у Новом 
Саду Академија 

уметности  
Нови Сад 

Фестивал 
студентског 

позоришта 2022. 
400,000.00 



18 
137-451-

1640/2022 
ЈАБУКА 

Дом културе Кочо 
Рацин 

19. Дечији 
позоришни 
фестивал 

200,000.00 

19 
137-451-

1693/2022 
СУБОТИЦА 

Позориште Kosztolanyi 
Dezso 

Desire Central Station 
2022  

300,000.00 

 
Табела 3 
 

4819 - дотације осталим непрофитним организацијама     укупно: 9.000.000,00 

р.бр. бр.  предмета место подносилац пријаве програм одобрено 

1 
137-451-
568/2022 

НОВИ САД 
ПУ Заједница 

професионалних 
позоришта Војводине 

71. Фестивал 
професионалних 

позоришта 
Војводине 

450,000.00 

2 
137-451-

1542/2021 
ИНЂИЈА Итака арт центар 

9. Шекспир 
фестивал 

2,000,000.00 

3 
137-451-
603/2022 

НОВИ САД 
Задужбина Предраг 

Пеђа Томановић 

Награда  
"Предраг Пеђа 

Томановић" 
100,000.00 

4 
137-451-
352/2022 

НОВИ САД 
Савез драмских 

уметника Војводине 

Награда Савеза 
драмских уметника 
Војводине најбољем 

младом 
глумцу/глумици на 

71. Фестивалу 
професионалних 

позоришта 
Војводине 

150,000.00 

5 
137-451-
696/2022 

НОВИ САД 
Уметничка асоцијација 

Инбокс 

Фестивал уличних 
свирача -  

Градић фест 
300,000.00 

6 
137-451-

1041/2022 
РУСКИ КРСТУР 

Русинско народно 
позориште Петро 

Ризнич Ђађа 
Метаморфозе 400,000.00 

7 
137-451-
58/2022 

БЕОГРАД 
Савет за игру Србије - 

Dance Council 
19. Београдски 
фестивал игре 

2,000,000.00 

8 
137-451-

1237/2022 
НОВИ САД УГ Нови тврђава театар 

Позоришни 
фестивал  

Нови тврђава 
театар 

2,000,000.00 

9 
137-451-

1011/2022 
СОМБОР 

Удружење слепих 
Сомбор 

Илузијом за 
инклузијом 

100,000.00 

10 
137-451-

1244/2022 
РУМА 

Градско позориште 
Рума 

25. Арт Трема Фест 
Рума 2022. 

150,000.00 

11 
137-451-
119/2022 

СОНТА 
Центар за културу и 
образовање Сонта 

Осми фестивал 
"Недеља 

позоришта" Сонта 
50,000.00 

12 
137-451-

1083/2022 
НОВИ САД 

Савез уметничког 
стваралаштва аматера 

Војводине 

58. Фестивал 
аматерских 
позоришта 
Војводине 

100,000.00 

13 
137-451-

1084/2022 
НОВИ САД 

Савез уметничког 
стваралаштва аматера 

Војводине 

СЦЕНЕ БЕЗ ГРАНИЦА 
64. Мајски сусрети - 

Фестивал дечјег 
сценског 

стваралаштва 

100,000.00 

14 
137-451-

1691/2022 
НОВИ САД 

Удружење Медиа 
портал 

Чеховљеве 
једночинке 

300,000.00 



15 
137-451-
422/2022 

НОВИ САД 
Међународни центар 
књижевности за децу 

Змајеве дечје игре 

Децембарски 
Змајдани лепих речи 

150,000.00 

16 
137-451-

1241/2022 
НОВИ САД 

Удружење уметника 
Високо Ц 

Опере за децу 
инспирисане 

најлепшим причама 
за децу и младе 

150,000.00 

17 
137-451-

1556/2022 
БАЧКА 

ПАЛАНКА 
Фестивал еколошког 
позоришта за децу 

28. Фестивал 
еколошког 

позоришта за децу и 
младе "Кретање" 

200,000.00 

18 
137-451-

1675/2022 
СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ 
МДМ продукција  

Мали поетски 
игроказ  "Да ли су 

свуда где су им 
трагови" 

300,000.00 

 
 
2. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (у даљем 

тексту: Секретаријат) одобрава средства за финансирање, односно суфинансирање пројеката 
наведених у табели број 1, табели број 2 и табели број 3, на основу Образложеног предлога Комисије 
за културну област –  сценско стваралаштво – позориште/уметничка игра – суфинансирању пројеката од 
19. априла 2022. године, по Конкурсу, број 137-451-54/2022-01-5, и у складу са чланом 3. и 4. Уредбе о 
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из 
буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе. 

3. Обавезу финансирања или суфинансирања пројекта и доделе средстава корисницима средстава из буџета 
АП Војводине за 2022. годину, Секретаријат ће преузети на основу писаног уговора закљученог са сваким 
корисником појединачно, а пренос средстава ће се реализовати издавањем посебног решења.  

Сва права и обавезе корисника средстава биће регулисане појединачним уговорима.  

4. Новчана средства из тачке 1. овог Решења Секретаријат ће уплатити на подрачуне корисника средстава, 
преко трансферних рачуна других нивоа власти за уплату јавних прихода  - за установе чији су оснивачи други 
нивои власти, односно на наменске рачуне за пренос јавних средстава - за друге кориснике који нису 
укључени у систем консолидованог рачуна трезора и имају обавезу отварања наменског рачуна код Управе 
за трезор, сходно Правилнику о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о 
условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС“, број 99/18 и 
40/19), у складу са ликвидним могућностима буџета и сходно Покрајинској скупштинској одлуци о буџету 
Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 
 

На основу члана 76. став 1. Закона о култури и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора 
пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: Уредба), Секретаријат је у периоду од 20. јануара до 18. 
фебруара 2022. године, расписао Конкурс за финансирање - суфинансирање пројеката савременог стваралаштва у 
АП Војводини у 2022. години.  

На основу члана 76. став 4. Закона о култури, одређено је да о избору пројеката по расписаном јавном 
конкурсу одлучује министар, односно надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, на образложени предлог стручне комисије коју образује орган који расписује конкурс. 

Комисија за контролу државне помоћи је, у складу са Законом о контроли државне помоћи („Сл. гласник 
РС”, бр. 73/19), Решењем број 110-00-00008/2016-01 донетим на 77. седници Комисије од 28. новембра 2016. 
године, утврдила да се дозвољава државна помоћ која се додељује на основу Уредбе о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне 
покрајине, односно јединица локалне самоуправе, на основу које је расписан Конкурс.  

Комисија за културну област – сценско стваралаштво – позориште/уметничка игра (у даљем тексту: 
Комисија), у саставу: Роман Бугар, директор Војвођанског симфонијског оркестра, Миодраг Кајтез, директор 
Позоришног музеја Војводине и Милош Николић, директора Народног позоришта – Narodnog kazališta - Népszínház, 
образована је Решењем покрајинског секретара за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама, 
број: 137-451-54/2022-01-5 од 11. марта 2022. године. године.  

Комисија је прегледала укупно 116 пројекaта подносиоца пријава које су достављене Секретаријату. Након 
увида у пријаве и достављену документацију, Комисија је констатовала да 98 пријава различитих подносиоца 



испуњавају све услове прописане Конкурсом и да могу бити разматране, да 18 пријава не испуњава услове 
прописане Конкурсом. 

Комисија је размотрила све пријаве са комплетном и уредном документацијом, урадила евалуацију и 
валоризацију истих, сходно Уредби и на седници одржаној 19. априла 2022. године, донела Образложени предлог 
о финансирању – суфинансирању пројеката по Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката  савременог 
стваралаштва у АП Војводини у 2022. години и доставила га покрајинском секретару за културу, јавно информисање 
и односе с верским заједницама, ради одлучивања. Приликом валоризације пројеката, Комисија је, за сваки 
пројекат, сходно Уредби, попунила Евалуациони лист са оценама за сваки критеријум који је дао сваки члан 
Комисије и образложењем. Евалуациони лист са оценама и образложењем сваког пројекта, саставни је део 
конкурсне документације, односно сваке пријаве поднете на Конкурс. 

 
Табела 1 

 
4511 - текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима                                                                                                                                                                                           

 

Р.Б. 
БР.  

ПРЕДМЕТА 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИЈАВЕ 

ПРОГРАМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1 
137-451-

1871/2022 
СУБОТИЦА 

Отворени 
универзитет 

Суботица 

29. Међународни 
фестивал 

позоришта за 
децу - Суботица 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Пројекат је усклађен са 
општим интересом у култури, циљевима и 
приоритетима конкурса. Иновативан је и 
финансијски добро разрађен. 

 
 
 
 
Табела 2 

 

4631- трансфери осталим нивоима власти 

Р.Б. 
БР.  

ПРЕДМЕТА 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИЈАВЕ 

ПРОГРАМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1 
137-451-
427/2022 

НОВИ САД 
Стеријино 

позорје 
67. Стеријино 
позорје 2022. 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Комисија је констатовала да је 
реч о пројекту са добрим и јасним концептом. 
Финансијски је разрађен и на високом 
уметничком нивоу. Пројекат поседује добро 
осмишљен пратећи програм, и усклађен је са 
општим интересом у култури. 



2 
137-451-
175/2022 

РУСКИ 
КРСТУР 

Дом културе 
Руски Крстур 

54. Драмски 
Меморијал 

Петра Ризнича 
Ђађе 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Пројекат је добро разрађен. 
Степен утицаја пројекта на квалитет културног 
живота заједнице је висок. 

3 
137-451-

1961/2022 
ПАНЧЕВО 

Дом омладине 
Панчево 

 50. Јубиларни 
 ЕКС ТЕАТАР ФЕСТ 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Комисија је констатовала да је 
реч о веома квалитетном и иновативном 
пројекту који броји пуно учесника. Финансијски 
план је добро разрађен. 

4 
137-451- 
149/2022 

НОВИ САД 
Културни центар 

Новог Сада 

Интернационалн
и фестивал 

алтернативног 
и новог театра - 

ИНФАНТ  

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Пројекат је иновативан и 
квалитетан. Усклађен је са општим интересом у 
култури. Степен пројекта на квалитет културног 
живота заједнице је висок. 

5 
137-451-

1198/2022 
ВРШАЦ 

Народно 
позориште 
"Стерија"  

професионална 
сцена на 

румунском 
језику  

Представа 
Славно 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Пројекат је усклађен са 
општим интересом у култури. Квалитет пројекта 
није упитан. Финансијски план пројекта је добро 
разрађен и укључује више извора финансирања. 

6 
137-451-
537/2022 

БАЧКИ 
ПЕТРОВАЦ 

Словачко 
војвођанско 
позориште 

27. Петровачки 
позоришни дани 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Комисија је констатовала да је 
пројекат значајан за националне заједнице у 
АПВ. Добро је осмишљен и у складу са 
приоритетима конкурса. 



7 
137-451-
870/2022 

БЕЧЕЈ 
Градско 

позориште Бечеј 

Међународни 
фестивал 
сценског 

стваралаштва 
деце и омладине  
64. Мајске игре 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Пројекат има капацитете 
потребне за реализацију, као и добро разрађен 
финансијски план. 

8 
137-451-

1907/2022 
НОВИ САД 

Позориште 
младих 

Фестивал 
Новосадске 

позоришне игре 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Пројекат је иновативан и 
квалитетан. Поседује велики степен утицаја на 
културни живот заједнице.  

9 
137-451-
229/2022 

ВРШАЦ 
Народно 

позориште 
"Стерија"  

29. Meђународни 
фестивал 

класике "Вршачка 
позоришна јесен" 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Пројекат има висок 
потенцијал, који доприноси подизању културне 
сцене у Вршцу. Финансијски план је добро 
развијен. 

10 
137-451-
585/2022 

ЗРЕЊАНИН 
Народно 

позориште Тоша 
Јовановић 

Стална 
поставка 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Добро написан и осмишљен 
пројекат. Усклађен је са културном стратегијом 
града. Финансијски одржив. 

11 
137-451- 
763/2022 

СОМБОР 
Народно 

позориште 
Сомбор 

Јубиларни 30. 
Позоришни 
маратон 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Пројекат је квалитетан и 
поседује капацитете потребне за реализацију. 
Финансијски план је добро разрађен.  



12 
137-451-

1150/2022 
НОВИ САД 

Установа 
Студентски 

културни центар 

Шесто издање 
фестивала 

савременог плеса 
Tanz Platz 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Пројекат је усклађен са 
општим интересом у култури, циљевима и 
приоритетима конкурса. Квалитетан је и 
садржајно иновативан. Постоје капацитети  
потребни за реализацију. 

13 
137-451-
732/2022 

СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Установа за 
неговање 

културе Срем 

31. Фестивал 
беседништва 

Sirmium lux verbi 
- Сирмијум 

светлост речи 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Фестивал је иновативан и 
добро конципиран. Пројекат је складу са 
општим интересом у култури. 

14 
137-451-

1327/2022 
КИКИНДА 

Народно 
позориште 

Кикинда 

Сан или позив из 
дубине или ипак 

сан? 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Пројекат је квалиатетан и 
усклађен са општим интересом у култури. Добро 
је осмишљен и финансијски разрађен. 

15 
137-451-

1565/2022 
БЕЧЕЈ 

Градско 
позориште Бечеј 

10. Бечејски 
фестивал 

монодраме  
- Бе:фемон 10 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Фестивал  монодраме који у 
великој мери испуњава критеријуме конкурса. 
Финанијски план је добро развијен. 

16 
137-451-

1611/2022 
НОВИ САД 

Позориште 
младих 

Гуливерова 
путовања 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Пројекат је квалитетан и 
усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса.  



17 
137-451-

1619/2022 
НОВИ САД 

Универзитет у 
Новом Саду 
Академија 
уметности  
Нови Сад 

Фестивал 
студентског 

позоришта 2022. 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Комисија је констатовала да је 
пројекат подстицајан за младе глумце и у 
великој мери усклађен са општим интересом у 
култури. 

18 
137-451-

1640/2022 
ЈАБУКА 

Дом културе 
Кочо Рацин 

19. Дечији 
позоришни 
фестивал 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Комисија је констатовала да је 
фестивал веома добро конципиран и важан за 
локалну заједницу. 

19 
137-451-

1693/2022 
СУБОТИЦА 

Позориште 
Kosztolanyi Dezso 

Desire Central 
Station 2022  

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице 
локалне самоуправе (Службени гласник РС, бр. 
105/16 и 112/17). Комисија је констатовала да је 
реч о веома добро осмишљеном фестивалу, 
јасног концепта и од великог значаја за 
позоришно стваралаштво. 

20 
137-451- 
761/2022 

СОМБОР 
Народно 

позориште 
Сомбор 

Позоришна 
представа 

Галеб за 140 
година оснивања 

НП Сомбор 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте иновативан, али није у довољној 
мери усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса. 



21 
137-451-
973/2022 

НОВИ САД 
Установа 

Студентски 
културни центар 

Продукција 
позоришне 
представе  
Пеге у срцу 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте квалитетан и иновативан, али 
није у довољној мери усклађен са општим 
интересом у култури, циљевима и приоритетима 
конкурса. 

22 
137-451-

1154/2022 
НОВИ САД 

Установа 
Студентски 

културни центар 

Четврто издање 
позоришног 

фестивала УПАД 
и међународна 
конференција 
Омладински 
споразум о 
културној 

партиципацији у 
Европи 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте квалитетан и има елементе 
општег интереса у култури, али није у довољној 
омери усклађен са приоритетима конкурса. 

23 
137-451-

1618/2022 
НОВИ САД 

Универзитет у 
Новом Саду 
Академија 
уметности 
 Нови Сад 

Нови глумци за 
ново позориште 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је квалитетан и иновативан, али степен 
утицаја пројекта на квалитет културног живота 
заједнице није довољно висок. 

24 
137-451-
584/2022 

ЗРЕЊАНИН 
Народно 

позориште Тоша 
Јовановић 

Прадевојчица 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте иновативан, али није у довољној 
мери усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса. 



25 
137-451-

1518/2022 
ПЕЋИНЦИ 

Културни центар 
Пећинци 

САМУДАРИПЕН 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте квалитетан, али није у довољној 
мери усклађен са приоритетима конкурса. 

26 
137-451-

1683/2022 
СУБОТИЦА 

Позориште 
Kosztolanyi Dezso 

Не пуцај на ласту 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је иновативан, али није у довољној 
мери усклађен са приоритетима конкурса. 

27 
137-451-

1836/2022 
ОПОВО 

Општинска 
народна 

библиотека 
Опово 

Позоришна 
представа  

Авантуре на 
слепо 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17).  

28 
137-451-

1909/2022 
СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Позориште 
Добрица 

Милутиновић 
Цијанид у пет 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је иновативан, али степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота 
заједнице није довољно висок. 

29 
137-451-

1456/2022 
ЗРЕЊАНИН 

Народно 
позориште Тоша 

Јовановић 

Дон Жуан у Црнoј 
Гори 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је квалитетан, али степен утицаја 
пројекта на културни живот заједнице није 
довољно висок. 



30 
137-451- 
802/2022 

СОМБОР 
Народно 

позориште 
Сомбор 

Гостовање 
позоришне 

представе IBI 
THE GRAT у 

Сарајеву 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте иновативан, али није у довољној 
мери усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса. 

31 
137-451-
789/2022 

СРЕМСКА 
МИТРОВИЦА 

Центар за 
културу 

Сирмијумарт 
СМ Салса вече 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте иновативан, али степен утицаја 
пројекта на културни живот заједнице није 
довољно висок. 

32 
137-451-

1336/2022 
КИКИНДА 

Народно 
позориште 

Кикинда 

Гостовање/Међу
народна 
сарадња- 
Хрватска 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте квалитетан, али није у довољној 
мери усклађен са општим интересом у култури. 
Степен утицаја пројекта на културни живот 
заједнице није довољно широк. 

33 
137-451-

1337/2022 
КИКИНДА 

Народно 
позориште 

Кикинда 

Гостовање/Међу
народна 
сарадња- 

Македонија 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте квалитетан, али није у довољној 
мери усклађен са општим интересом у култури. 
Степен утицаја пројекта на културни живот 
заједнице није довољно широк. 



34 
137-451-

1410/2022 
БАЧКА 

ПАЛАНКА 

Народна 
библиотека 

Вељко Петровић 
Олуја 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте квалитетан, али није у довољној 
мери усклађен са приоритетима конкурса. 

35 
137-451-

1567/2022 
ФУТОГ 

Културни центар 
Младост 

VOXcity 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте квалитетан, али није у довољној 
мери усклађен са циљевима и приоритетима 
конкурса. 

36 
137-451-

1914/2022 
СУБОТИЦА 

Позориште 
Kosztolanyi Dezso 

Гостовање 
представе 

Витезови лаке 
мале у 

Будимпешти 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је иновативан, али степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота 
заједнице није довољно висок. 

37 
137-451-
231/2022 

ВРШАЦ 
Народно 

позориште 
"Стерија"  

Лари Томпсон 
трагедија једне 

младости 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте иновативан, али није у довољној 
мери усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса. 

38 
137-451-
536/2022 

БАЧКИ 
ПЕТРОВАЦ 

Словачко 
војвођанско 
позориште 

Позоришна 
прдестава  

Прича из 
недођије 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте добар, али није у довољној мери 
усклађен са општим интересом у култури. 



39 
137-451-

1639/2022 
ЈАБУКА 

Дом културе 
Кочо Рацин 

Угледај се, Научи, 
Изрази се 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у 
довољној мери испунио критеријуме за избор 
пројеката у складу са Уредбом о критеријумима, 
мерилима и начину избора пројеката у култури 
који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је добар, али није у довољној мери 
иновативан и усклађен са приоритетима 
конкурса. 

 
Табела 3 

 

4819 - дотације осталим непрофитним организацијама     

Р.Б. 
БР.  

ПРЕДМЕТА 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИЈАВЕ 

ПРОГРАМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1 
137-451-
568/2022 

НОВИ САД 

ПУ Заједница 
професионалних 

позоришта 
Војводине 

71. Фестивал 
професионалних 

позоришта 
Војводине 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Комисија је констатовала да је реч о 
фестивалу јасног концепта, и да је пројекат 
значајан за позоришно стваралаштво. Пројекат 
има добро разрађен финансијски план.  

2 
137-451-

1542/2021 
ИНЂИЈА Итака арт центар 

9. Шекспир 
фестивал 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је квалитетан и од великог 
локалног и општег значаја. 

3 
137-451-
603/2022 

НОВИ САД 
Задужбина 

Предраг Пеђа 
Томановић 

Награда  
"Предраг Пеђа 

Томановић" 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Комисија је утврдила да је реч о 
значајном пројекту који је подстицајан за младе 
глумце. Пројекат је у складу са општим 
интересом у култури. Степен утицаја пројекта на 
квалитет културног живота заједнице је веома 
висок. 



4 
137-451-
352/2022 

НОВИ САД 
Савез драмских 

уметника 
Војводине 

Награда Савеза 
драмских 
уметника 
Војводине 
најбољем 
младом 

глумцу/глумици 
на 71. Фестивалу 
професионалних 

позоришта 
Војводине 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је усклађен са општим 
интересом у култури, циљевима и приоритетима 
конкурса. Постоје капацитети потребни за 
реализацију пројекта.  

5 
137-451-
696/2022 

НОВИ САД 
Уметничка 
асоцијација 

Инбокс 

Фестивал 
уличних свирача -  

Градић фест 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је квалитетан и у складу са 
општим интересом у култури. Степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота заједнице 
је веома висок. 

6 
137-451-

1041/2022 
РУСКИ 
КРСТУР 

Русинско 
народно 

позориште Петро 
Ризнич Ђађа 

Метаморфозе 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Комисија је констатовала да је пројекат 
од великог значаја за националну заједницу и да 
у великој мери испуњава услове прописане 
конкурсом. 

7 
137-451-
58/2022 

БЕОГРАД 
Савет за игру 

Србије - Dance 
Council 

19. Београдски 
фестивал игре 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Комисија је констатовала да је реч о 
фестивалу који годинама потврђује висок 
квалитет. Интересовање публике је велико. 
Финанијски план пројекта је добро разрађен. 

8 
137-451-

1237/2022 
НОВИ САД 

УГ Нови тврђава 
театар 

Позоришни 
фестивал  

Нови тврђава 
театар 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је квалитетан и усклађен са 
општим интересом у култури, циљевима и 
приоритетима конкурса. Финансијска 
разрађеност фестивала је добра. 



9 
137-451-

1011/2022 
СОМБОР 

Удружење 
слепих Сомбор 

Илузијом за 
инклузијом 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Комисија је констатовала да је реч о 
инклузивном пројекту који има висок степен 
утицаја на квалитет културног живота заједнице.  

10 
137-451-

1244/2022 
РУМА 

Градско 
позориште Рума 

25. Арт Трема 
Фест Рума 2022. 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је квалитетан и иновативан. 
Степен утицаја на културни живот заједнице је 
широк.   

11 
137-451-
119/2022 

СОНТА 

Центар за 
културу и 

образовање 
Сонта 

Осми фестивал 
"Недеља 

позоришта" 
Сонта 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Комисија је констатовала да је реч о 
фестивалу јасног концепта, који је значајан за 
локалну заједницу, као и за АПВ. Пројекат има 
добро разрађен финансијски план. 

12 
137-451-

1083/2022 
НОВИ САД 

Савез уметничког 
стваралаштва 

аматера 
Војводине 

58. Фестивал 
аматерских 
позоришта 
Војводине 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Комисија је констатовала да је реч о 
фестивалу са дугом традицијом. Степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота заједнице 
је веома висок.  

13 
137-451-

1084/2022 
НОВИ САД 

Савез уметничког 
стваралаштва 

аматера 
Војводине 

СЦЕНЕ БЕЗ 
ГРАНИЦА 

64. Мајски 
сусрети - 

Фестивал дечјег 
сценског 

стваралаштва 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је усклађен са општим 
интересом у култури. Степен утицаја пројекта на 
квалитет културног живота заједнице је широк. 



14 
137-451-

1691/2022 
НОВИ САД 

Удружење 
Медиа портал 

Чеховљеве 
једночинке 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је усклађен са општим 
интересом у култури.  

15 
137-451-
422/2022 

НОВИ САД 

Међународни 
центар 

књижевности за 
децу Змајеве 

дечје игре 

Децембарски 
Змајдани лепих 

речи 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је квалитетан и усклађен са 
општим интересом у култури. 

16 
137-451-

1241/2022 
НОВИ САД 

Удружење 
уметника Високо 

Ц 

Опере за децу 
инспирисане 
најлепшим 

причама за децу 
и младе 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат удружења Високо Ц годинама 
доказује квалитет како у Новом Саду, тако и на 
територији АПВ. 

17 
137-451-

1556/2022 
БАЧКА 

ПАЛАНКА 

Фестивал 
еколошког 

позоришта за 
децу 

28. Фестивал 
еколошког 

позоришта за 
децу и младе 
"Кретање" 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Фестивал јасног концепта  и од великог 
значаја за позоришно стваралаштво АПВ и РС. 
Финансијски план је добро разрађен. 

18 
137-451-

1675/2022 
СРЕМСКИ 

КАРЛОВЦИ 
МДМ продукција  

Мали поетски 
игроказ  "Да ли су 

свуда где су им 
трагови" 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је усклађен са општим 
интересом у култури. Финансијски план је добро 
разрађен. 



19 
137-451-

1630/2021 
НОВИ САД 

AКУД 
Универзитета у 

Новом Саду Соња 
Маринковић  

25. Фестивал 
Академских 
позоришта 

Србије и 
позоришна 
радионица 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте добар, али је комисија 
констатовала да није у довољној мери усклађен 
са циљевима конкурса. 

20 
137-451-

1940/2022 
СУБОТИЦА 

Хрватски 
културни центар 

"Буњевачко 
коло" 

2. Међународни 
фестивал 

аматерског 
драмског 

стваралаштва   
ДРИМ-ФЕСТ 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте добар, али је комисија због 
ограниченог буџета није била у прилици да 
подржи све пројекте аматерског стваралаштва.  

21 
137-451-
184/2022 

НОВИ САД 

Центар 
савремене 
уметничке 

продукције Viva 
dance academy 

Културом 
против граница 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је добар, али није у довољној мери 
усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса.  

22 
137-451-

1964/2022 
НОВИ САД 

Друштво тумача 
и преводилаца за 

знаковни језик 

Театар на 
знаковном језику 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Комисија је констатовала да су квалитет и 
иновативност пројекта упитни. 

23 
137-451-

2048/2022 
БЕОГРАД 

Удружење 
грађана Радна 
организација 

Инкубатор 
зеленог 

позоришта 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је добар, али није у довољној 
мери усклађен са циљевима и приоритетима 
конкурса.  



24 
137-451-
230/2022 

ВРШАЦ 
Академска 

позоришна сцена 
Ђумб 

Звезданчева 
заоставштина 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је добар, али није у довољној 
мери усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса.  

25 
137-451-

1578/2022 
ИНЂИЈА 

Уметничко 
удружење 

Артфракција 

Позоришна 
представа  

Нож и мелем 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је иновативан, али није у 
довољној мери усклађен са општим интересом у 
култури, циљевима и приоритетима конкурса.  

26 
137-451-

2042/2022 
ВРШАЦ Еду театар 

Интерактивна 
дечија представа 

Јежева кућица 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 
критеријуме за избор пројекта у складу са 
Уредбом о критеријумима, мерилима и начину 
избора пројеката у култури који се финансирају и 
суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединице локалне 
самоуправе (Службени гласник РС, бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је иновативан, али је комисија 
констатовала да је концепт пројекта недовољно 
разрађен и да је упитан степен утицаја пројекта 
на културни живот заједнице. 

27 
137-451-

1662/2022 
НОВИ САД 

Удружење 
студената 

уметничких 
делатности 23  

УСУД 23 

Б(ј)егунци 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте иновативан, али није у довољној 
мери усклађен са циљевима и приоритетима 
конкурса. 

28 
137-451-

1937/2022 
СУБОТИЦА 

Позоришно 
удружење летњи 

биоскоп  

Статуа 
Пигмалиона - 

мултимедијални 
сценски догађај 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте иновативан и са алтернативнијим 
приступом сцени. Ипак, комисија је на основу 
других критеријума констатовала да не подржи 
овај пројекат због недовољно средстава.   



29 
137-451-

1965/2022 
БЕОГРАД 

Регионални инфо 
центар 

Мерлинка - 
Фестивал ЛГБТ 

филма и културе 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте иновативан, али степен утицаја 
пројекта на културни живот заједнице није 
довољно широк. 

30 
137-451-

1714/2022 
НОВИ САД 

Центар за 
рециклажу 
уметности 

Ударна вест 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте иновативан, али није у довољној 
мери усклађен са циљевима и приоритетима 
конкурса.  

31 
137-451-

2192/2022 
СРБОБРАН 

Клуб за неговање 
традиција и 
обичаја свих  

народа и 
народности 
Војводине 

Драмска 
представа  

Sirkő és kakaő 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте иновативан, али степен утицаја 
пројекта на културни живот заједнице није 
довољно широк. 

32 
137-451-

1938/2022 
СУБОТИЦА 

Позоришно 
удружење летњи 

биоскоп  
Terra Vojvodina 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Комисија је констатовала да је пројекат 
иновативан, али да није у довољној мери 
усклађен са општим интересима и циљевима 
конкурса. 

33 
137-451-

1022/2022 
НОВИ САД 

Балетско 
удружење  
La Sylphide 

Балетска 
представа 

Копелија 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Комисија је констатовала да пројекат нема 
квалитет који би обезбедио већи културни 
интерес. 



34 
137-451-

2029/2022 
ВРШАЦ Еду театар 

Свети Теодор 
Вршачки- 

представа 
историјског, 

амбијенталног 
театра 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Комисија је констатовала да да је упитан 
квалитет и иновативност пројекта. Пројекат није 
у довољној мери усклађен са циљевима и 
приоритетима конкурса.  

35 
137-451-

1954/2022 
СУБОТИЦА 

Позоришно 
удружење летњи 

биоскоп  

Чудесне 
свакодневице 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Комисија је констатовала да пројекат нема 
квалитет који би обезбедио већи културни 
интерес. Пројекат јесте иновативан и од значаја 
за националне мањине, али није у довољној 
мери усклађен са општим интересом у култури 
АПВ.  

36 
137-451-

1018/2022 
НОВИ САД 

Савез драмских 
уметника 
Војводине 

Позоришна 
представа 

Неодустајање  

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је добар, али није у довољној мери 
усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса.  

37 
137-451-

1984/2022 
БЕОГРАД 

Удружење за 
развој позоришта 
за децу  и младе 
АССИТЕЈ Србија 

ФАС се пише 
ЗАЈЕДНО! 

ФАС - Фестивал  
АСИТЕЖ-а Србије 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је добар, али степен утицаја пројекта на 
културни живот заједнице није довољно широк. 



38 
137-451-

1483/2022 
НОВИ САД 

Уметничко 
друштво 

студената 
драмског 

департмана 
Академије 
уметности 

Сигурна обала 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је добар, али није у довољној мери 
усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса.  

39 
137-451-

1236/2022 
НОВИ САД 

УГ Нови тврђава 
театар 

Позоришна 
представа -

Поетеса  Милица 
Стојадиновић 

Српкиња 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). Иако 
постоје капацитети  потребни за реализацију 
пројекта, степен утицаја пројекта на квалитет 
културног живота заједнице није довољно 
широк. 

40 
137-451-

1615/2022 
СРЕМСКА 

КАМЕНИЦА 
Актив НС 

Није ме стид, јер 
нисам ја  крив 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат јесте добар, али комисија је 
констатовала да није у довољној мери усклађен 
са циљевима и приоритетима конкурса. 

41 
137-451-
245/2022 

НОВИ САД 
Креативна 
радионица 

Бункер 
Мистерија Кодер 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је добар, али није у довољној мери 
усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса.  

42 
137-451-
255/2022 

НОВИ САД 

Удружење 
грађана 

Пхралипе Нови 
Сад 

Роми кроз време, 
некад и сад 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је добар, али није у довољној мери 
усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса.  



43 
137-451-
565/2022 

НОВИ САД УГ Градска деца 
Плеши и опусти 
се-представе - 

уметничка игра 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је добар, али није у довољној мери 
усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса.  

44 
137-451-

1246/2022 
РУМА 

Градско 
позориште Рума 

Нова креативна 
акција младих у 

Руми - Ја, ти, ми, 
ви и ОНИ 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). Иако 
постоје капацитети  потребни за реализацију 
пројекта, степен утицаја пројекта на квалитет 
културног живота заједнице није довољно 
широк. 

45 
137-451-

1519/2022 
НОВИ САД 

Арт центар Хлеба 
и игара 

Тесла - 
светлопис у 

времену 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је добар, али није у довољној мери 
усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса.  

46 
137-451-
776/2022 

БЕОГРАД 
Удружење 

грађана Горгоне 
Драма о крају 

света 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17).  

47 
137-451-
999/2021 

НОВИ САД 

Мала срећна 
колонија Центар 

за децу и 
омладину 

 Школа 
луткарства 2022 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је добар, али није у довољној мери 
усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса.  



48 
137-451-

1085/2022 
НОВИ САД 

Савез уметничког 
стваралаштва 

аматера 
Војводине 

52. Покрајинска 
смотра 

рецитатора 
"Песниче народа 

мог" - Сечањ 2022 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је добар, али није у довољној мери 
усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса. Иако 
постоји потенцијал комисија не може да подржи 
пројекат. 

49 
137-451-

1115/2022 
НОВИ САД 

Удружење 
Соколски 

културни центар 
Соколски дом 

У сусрет циркусу 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Комисија је констатовала да пројекат нема 
елементе који би упућивали на значајни 
културни потенцијал. 

50 
137-451-

1197/2022 
НОВИ САД 

Удружење 
грађана Дупло 

дно 

Позоришна 
представа  

Лаку ноћ 
Абадонијо 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Комисија је констатовала да пројекат у двољној 
мери не поседује квалитете који би указали на 
потребу да се подржи. 

51 
137-451-

1209/2022 
НОВИ САД 

Удружење Вјера 
повезује 

Плесни фестивал 
Вјера повезује 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Комисија је констатовала да степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота заједнице 
није довољно широк. 

52 
137-451-

1213/2022 
НОВИ САД 

Центар за 
несталу и 

злостављану 
децу 

Кривац је тамо 
негде 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Комисија је констатовала да је пројекат 
недовољно разрађен и од мањег значаја за 
локалну заједницу. 



53 
137-451-

1229/2022 
НОВИ САД 

Гнездо -група за 
инкубацију 
културних 
феномена 

Филозофски 
игроказ 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Комисија је констатовала да степен утицаја 
пројекта на квалитет културног живота заједнице 
није довољно широк. 

54 
137-451-

1277/2022 
ПЕТРОВАРАД

ИН 
Арт ритам 

Позоришна 
представа  

Додири 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). Иако 
постоје капацитети  потребни за реализацију 
пројекта, степен утицаја пројекта на квалитет 
културног живота заједнице није довољно 
широк. 

55 
137-451-

1407/2022 
СОМБОР 

ХКУД  
Владимир Назор 

Покондирена 
тиква у Назору 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). Иако 
постоје капацитети  потребни за реализацију 
пројекта, степен утицаја пројекта на квалитет 
културног живота заједнице није довољно 
широк. 

56 
137-451-

1002/2022 
НОВИ САД 

Мала срећна 
колонија Центар 

за децу и 
омладину 

 Бајке  и лутке 
алтернативно 

луткарско 
позориште 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Пројекат је добар, али није у довољној мери 
усклађен са општим интересом у култури, 
циљевима и приоритетима конкурса.  

57 
137-451-

1128/2022 
НОВИ САД Мрежа 021 

У почетку беше 
столица 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Комисија је констатовала да финансијски план 
пројекта није усклађен са циљевима и 
приоритетима конкурса. 



58 
137-451-

1196/2022 
НОВИ САД 

Удружење Живот 
као инспирација 

Мостови нас 
спајају, границе 

раздвајају 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 
мери испунио критеријуме за избор пројеката у 
складу са Уредбом о критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у култури који се 
финансирају и суфинансирају из буџета 
Републике Србије, аутономне покрајине, 
односно јединице локалне самоуправе 
(Службени гласник РС, бр. 105/16 и 112/17). 
Комисија је констатовала да пројекат не 
испуњава услове за значајан културни искорак. 

 
 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ НЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ КОНКУРСА 

Р.Б. 
БРОЈ 

ПРЕДМЕТА 
МЕСТО 

ПОДНОСИЛАЦ 
ПРИЈАВЕ 

ПРОГРАМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

1 
137-451-
567/2022 

НОВИ САД 
УГ Мали људи 

велика 
одговорност 

Пишемо, цртамо 
и растемо  

Пријава се не разматра јер не испуњава  тематске 
услове конкурса – пројекат се односи на 
радионице српског и енглеског језика. 

2 
137-451-
724/2022 

НОВИ САД Flying ginger 
Једног дана бићу 

Прада 

Пријава на конкурс се не разматра јер правно-
формално не испуњава услове конкурса – 

подносилац пријаве је предузетник који нема 
право учешћа у оквиру области сценског 

стваралаштва. 

3 
137-451-
792/2022 

БЕОГРАД 
Ред рад и 

дисциплина 
Смрт и девојка 

Пријава на конкурс се не разматра јер правно-
формално не испуњава услове конкурса – 

подносилац пријаве је предузетник који нема 
право учешћа у оквиру области сценског 

стваралаштва. 

4 
137-451-
878/2022 

ПЕТРОВАРАД
ИН 

Арт ритам 
Bees or not to be 
Шекспир и пчела 

Пријава на конкурс се не разматра јер правно-
формално не испуњава услове конкурса – 

пријава је непотпуна, јер није оверена печатом. 

5 
137-451-
981/2022 

ВРШАЦ 
Мачевалачки 
клуб Карика 

Плес са мачевима 
Пријава није разматрана јер не испуњава правно-
формалне услове конкурса- претежна делатност 

подносиоца није култура. 

6 
137-451-

1149/202220
22 

НОВИ САД 
Удружење 

грађана Изданак 
новосадски 

ВАЛИДАН ИН 

Пријава на конкурс се не разматра јер тематски 
не испуњава услове конкурса – пројекат се 

односи на област информисања јер се ради о 
снимању емисија о особама са инвалидитетом. 

7 
137-451-

1223/2022 
СУБОТИЦА 

Дечје позориште 
Суботица 

Самостална  
видео 

продукцијаза 
децу 

Пријава на конкурс се не разматра јер тематски 
не испуњава услове конкурса – пројекат се 

односи на област информисања јер се ради о 
снимању емисија за децу из разних области. 

8 
137-451-

1278/2022 
СРЕМСКА 

МИТРОВИЦА 

Удружење 
грађана 

Европски корак 

Перформанс - 
Моћне жене 

љубављу зборе 

Пријава није разматрана јер не испуњава правно-
формалне услове конкурса-  Статут удружења не 

дефинише културу као претежну делатност 
подносиоца. 

9 
137-451-

1347/2022 
БЕОГРАД 

Факултет 
драмских 
уметности 

ФИСТ17 
Пријава на конкурс се не разматра јер правно-

формално не испуњава услове конкурса – 
пријава је непотпуна, јер није оверена печатом. 

10 
137-451-

1369/2022 
БЕШКА 

КУД Бранко 
Радичевић 

Међународни 
фестивал 

фолклора у Туској 

Пријава на конкурс се не разматра јер тематски 
не испуњава услове конкурса – пројекат се 

односи на заштиту нематеријалног културног 
наслеђа, а не на савремено стваралаштво. 

 




