
 

 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ,  
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ  
С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
Булевар Михајла Пупина 16  
21000  Нови Сад 
Т: +381 21 487 45 25   
e-mail: info.kultura@vojvodina.gov.rs    

 
                                                     број: 137-451-54/2022-01-1                                                 дана:   19. април  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 – визуелно стваралаштво и мултимедија, број 137-451-54/2022-02-1, 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 1001 - 

подршка развоју визуелне уметности и мултимедије,  
извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања  буџета – 

 

 

 

 

1.  У области -  визуелно стваралаштво и мултимедија, 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 19. јануара до 18. фебруара 2022. године, 

финансираће-суфинансираће се пројекти у укупном износу од 15.000.000,00 динара 

(петнаестмилионадинара) који су распоређени по следећим програмским активностима и 

економским класификацијама: 

 

 економска класификација   4631 – текући трансфери осталим нивоима власти  -                           

у износу од   7.000,000,00 динара 

 економска класификација   4819 - дотације осталим непрофитним институцијама -   у 

износу од   8.000,000,00 динара 

     

 

 

 

 

 

 



I. 

 

Пројекти који ће се финансирати-суфинансирати 

 

 

Табела 1 

 

4631- трансфери осталим нивоима власти укупно: 7.000.000,00 

р.бр. 
бр.  

предмета 
место 

подносилац 

пријаве 
програм одобрено 

1 
137-451-

1599/2022 
Бачка Топола 

Музеј општине 
Бачка Топола 

Чаролија слова 300.000,00 

2 
137-451-
318/2022 

Врбас 
Културни центар 

Врбас 
48. Палета младих 150.000,00 

3 
137-451-

1847/2022 
Врбас 

Културни центар 
Врбас 

Приче из комшилука, 
изложба фотографија 

из фотографског 
атељеа Јожефа и 

Терезе Пехан 

250.000,00 

4 
137-451-
180/2022 

Зрењанин 
Културни центар 

Зрењанина 
Фестивал стрипа 

СТРИПОЛИС 
350.000,00 

5 
137-451-
365/2022 

Иваново 
Дом културе 

Жарко Зрењанин 

XV  Салон уметничке 
фотографије Иваново 

у фокусу 
200.000,00 

6 
137-451-

1641/2022 
Јабука 

Дом културе Кочо 
Рацин 

XV Међународна дечија 
ликовна колонија 

250.000,00 

7 
137-451-

1877/2022 
Кикинда 

Установа културе 
Центар за 
ликовну и 

примењену 
уметност Терра  

41. Интернационални 
симпозијум скулптуре 
у теракоти - Терра 2022 

300.000,00 

8 
137-451-

1583/2022 
Нови Бечеј 

Дом културе 
општине Нови 

Бечеј 

27. Међународна 
ликовна колонија                                                 
Тиска академија 

акварела 

400.000,00 



9 
137-451-

1689/2022 
Нови Сад 

Академија 
уметности 

Светски бијенале 
студентског плаката 

2022 
500.000,00 

10 
137-451-

1151/2022 
Нови Сад 

Установа 
студентски 

културни центар 
Нови Сад 

XVI НС стрип фестивал 500.000,00 

11 
137-451-

1805/2022 
Омољица 

Дом културе Вук 
Караџић 

Манифестација Жизел 150.000,00 

12 
137-451-

1837/2022 
Опово 

Општинска 
народна 

библиотека 
Опово 

Ликовна колонија                           
ОПОВО 2022 

400.000,00 

13 
137-451-

1838/2022 
Опово 

Општинска 
народна 

библиотека 
Опово 

Ликовне радионице за 
децу 

150.000,00 

14 
137-451-

1218/2022 
Панчево 

Културни центар 
Панчева 

17. УАD //Уметност, 
архитектура, дизајн 

Станишта-
интердисциплимнарни 

наступ 

200.000,00 

15 
137-451-

1242/2022 
Панчево 

Културни центар 
Панчева 

ЈУБИЛЕЈ/ 20. Бијенале 
уметности Панчева         

Рафинерија манастир 
800.000,00 

16 
137-451-
109/2022 

Сомбор 
Галерија Милан 

Коњовић 

Изложба слика Милана 
Коњовића Војводина, 
бескрајна сликарска 

тема 

250.000,00 

17 
137-451-

1225/2022 
Сомбор 

Културни центар 
Лаза Костић 

Бијенале Ликовна јесен 300.000,00 

18 
137-451-

1489/2022 
Србобран 

Дом културе 
Србобран 

Ленкин повратак у 
родни крај 

1.000.000,00 

19 
137-451-
225/2022 

Сремска 
Митровица 

Галерија Лазар 
Возаревић 

Лазар 400.000,00 

20 
137-451-
822/2022 

Шид 
Културно-

образовни центар 

27. Ликовна колонија                                  
На путевима Саве 

Шумановића 
150.000,00 

 

 

 

 

 



Табела 2 

4819- дотације осталим непрофитним организацијама                                                                                                                 укупно: 8.000.000,00 

р.бр. 
бр. 

предмета 
место 

подносилац 

пријаве 
програм одобрено 

1 
137-451-

1271/2022 
Кикинда 

Панонска 
иницијатива 

Кикиндски објектив 
200.000,00 

 

2 
137-451-

1310/2022 
Ловћенац 

Удружење матице 
дијаспоре Срба у 

региону и 
пријатеља Србије 

- Корени 

Дани дечијег 
стваралаштва 

100.000,00 

3 
137-

4512045/0200 
Нова Пазова Удружење Малена Визија младих 400.000,00 

4 
137-451-
425/2022 

Нови Козарци Крила анђела Еволуција свести 250.000,00 

5 
137-451-

1584/2022 
Нови Сад 

Клуб финих 
заната 

III LALA Earhland 
фестивал 2022 

200.000,00 

6 
137-451-
423/2022 

Нови Козарци Крила анђела 
III  Дечији ликовни 

камп- Катарза 
(Ликовно саборовање) 

150.000,00 

7 
137-451-

1054/2022 
Нови Сад 

Дечији културни 
центар 

Новосадско дечије 
лето и зимзарије 12 

200.000,00 

8 
137-451-
405/2022 

Нови Сад 

Друштво за борбу 
против шећерне 
болести Града 

Новог Сада 

Културно 
стваралаштво деце и 

младих са 
дијабетесом у 

Војводини  

200.000,00 

9 
137-451-
866/2022 

Нови Сад Јеврејска општина 
Мултимедијална 

изложба КРАЉЕВИ 
ЦЕМЕНТА 

250.000,00 
 

10 
137-451-
246/2022 

Нови Сад 
Креативна 

радионица Бункер 
Бункер фест 

200.000,00 
 

11 
137-451-
185/2022 

Нови Сад 
Национална 

комора за моду 
Србије 

Српска недеља моде 
2022 

700.000,00 

12 
137-451-
187/2022 

Нови Сад 
Национална 

комора за моду 
Србије 

Недеља дизајна 2022 250.000,00 

13 
137-451-

1192/2022 
Нови Сад 

НВО Бел Арт 
Контакт 

Фестивал савремене 
уметности                        

Дунавски дијалози 
2022 

500.000,00 
 

14 
137-451-

1036/2022 
Нови Сад 

Омладински савез 
удружења ''Нови 
Сад омладинска 

престоница - 
ОПЕНС'' 

Пословице - 
Ванвременске 

мудрости 
300.000,00 



15 
137-451-
843/2022 

Нови Сад 
Платформа за 

студије културе 
CULTstore 

Култура пива у 
Панчеву                   

(1722-2022) 
200.000,00 

16 
137-451-

1081/2022 
Нови Сад 

Савез уметничког 
стваралаштва 

аматера 
Војводине 

23. Смотра ликовних 
уметника аматера 

Војводине 
100.000,00 

17 
137-451-

1061/2022 
Нови Сад СУЛУВ 

67. Годишња изложба 
галерије СУЛУВ 2022 

200.000,00 

18 
137-451-

1205/2022 
Нови Сад 

Тесла глобал 
форум  

Тесла глобал форум 
2022 

300.000,00 

19 
137-451-

1394/2022 
Нови Сад Удружење Арка 

Мој свет у прозору и 
хватачи Сунца 

200.000,00 

20 
137-451-

1454/2022 
Нови Сад Удружење АФРА 

Бранко Јанковић, 
цртежи 

250.000,00 

21 
137-451-

1186/2022 
Нови Сад 

Удружење грађана                          
Шири поглед 

Равничарске 
разгледнице 

450.000,00 

22 
137-451-

1175/2022 
Нови Сад 

Удружење грађана 
Клуб О2 

IV Фестивал 
ћириличних брендова 

200.000,00 

23 
137-451-

1146/2022 
Нови Сад 

Удружење грађана 
МУМБАРТ 

Пут око света са 
уметничком 

фотографијом и 
музиком 

200.000,00 

24 
137-451-

1114/2022 
Нови Сад 

Удружење Еконс 
тим 

Наши најмађи кроз 
традицију и време 

200.000,00 
 

25 
137-451-
604/2022 

Нови Сад 
Удружење НУР 

Светлост 

Дани исламске 
уметности 

калиграфије, поезије и 
севдаха у Новом Саду  

200.000,00 
 

26 
137-451-

1144/2022 
Нови Сад 

Удружење српски 
крајеви 

VI Ликовна колонија 
Путевима предака 

2022 

200.000,00 
 

27 
137-451-
671/2022 

Нови Сад 
Фондација 
Симонида 

Ликовна колонија 
акварела Газиводе 

100.000,00 

28 
137-451-

1191/2022 
Нови Сад 

Фото асоцијација 
Војводине 

X изложба 
фоторепортера 

''Објективно'' 
200.000,00 

29 
137-451-

1422/2022 
Панчево КПЗ Панчево 

LIV Ликовна колонија 
Делиблатски песак 

150.000,00 
 

30 
137-451-

1673/2022 
Сремски Карловци МДМ продукција Фокус на Војводину 

400.000,00 
 

31 
137-451-

1555/2022 
Сремски Карловци 

Удружење 
Дигитализација 

Мекс 
Три боје гласа 300.000,00 

32 
137-451-

2050/2022 
Станишић 

Српско-руско 
удружење за 

културу и 
уметност                       

Вукадиновић 

Сликарска душа 
истока 22 

150.000,00 



33 
137-451-

1733/2022 
Суботица 

Мађарски 
културни центар 

Nepkor 

Међународни конкурс 
и изложба за мале 

графике                                                
Екс либрис за младе 

100.000,00 

 

II. Образложења 
Табела 1. 

4631- трансфери осталим нивоима власти 
р.бр. 

место 
подносилац 

пријаве 
програм образложење 

1 

Зрењанин 
Културни 

центар 
Зрењанина 

Фестивал стрипа 
СТРИПОЛИС 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

2 

Иваново 
Дом културе 

Жарко 
Зрењанин 

XV  Салон уметничке 
фотографије Иваново у 

фокусу 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

3 

Јабука 
Дом културе 
Кочо Рацин 

XV Међународна дечија 
ликовна колонија 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

4 

Нови Бечеј 
Дом културе 

општине Нови 
Бечеј 

27. Међународна ликовна 
колонија                                                 

Тиска академија акварела 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 



5 

Омољица 
Дом културе 
Вук Караџић 

Манифестација Жизел 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

6 

Сомбор 
Галерија 
Милан 

Коњовић 

Изложба слика Милана 
Коњовића Војводина, 

бескрајна сликарска тема 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

7 

Врбас 
Културни 

центар Врбас 
48. Палета младих 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

8 

Шид 
Културно-
образовни 

центар 

27. Ликовна колонија                                  
На путевима Саве 

Шумановића 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

9 

Врбас 
Културни 

центар Врбас 

Приче из комшилука, 
изложба фотографија из 

фотографског атељеа 
Јожефа и Терезе Пехан 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. Пројекат је 
иновативан и имаће висок степен утицаја. 
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Кикинда 

Установа 
културе 

Центар за 
ликовну и 

примењену 
уметност 

Терра  

41. Интернационални 
симпозијум скулптуре у 

теракоти - Терра 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 проценила да је пројекат од 
значаја за Покрајину. 

11 

Нови Сад 

Установа 
студентски 
културни 

центар Нови 
Сад 

XVI НС стрип 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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

12 

Опово 

Општинска 
народна 

библиотека 
Опово 

Ликовне радионице за 
децу 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

13 

Панчево 
Културни 

центар 
Панчева 

17. УАD //Уметност, 
архитектура, дизајн 

Станишта-
интердисциплимнарни 

наступ 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

14 

Панчево 
Културни 

центар 
Панчева 

ЈУБИЛЕЈ/ 20. Бијенале 
уметности Панчева         

Рафинерија манастир 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице и да је значајан и за 
Покрајину. 
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Сомбор 
Културни 

центар Лаза 
Костић 

Бијенале Ликовна 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).  Комисија је проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

16 

Србобран 
Дом културе 

Србобран 
Ленкин повратак у родни 

крај 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

17 

Бачка Топола 
Музеј општине 
Бачка Топола 

Чаролија слова 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

18 

Нови Сад 
Академија 
уметности 

Светски бијенале 
студентског плаката 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 проценила да је пројекат од 
значаја за Покрајину. 

19 

Опово 

Општинска 
народна 

библиотека 
Опово 

Ликовна колонија                           
ОПОВО 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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 
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Сремска 
Митровица 

Галерија Лазар 
Возаревић 

Лазар 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и 
уметничког живота заједнице. 

21 

Нови Сад 
Академија 
уметности 

Interracotta 16 

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 проценила 
да финансијски план пројекта није у потпуности 
усклађен са планом активности. 

22 

Врбас 
Културни 

центар Врбас 
Музеј као инспирација: 
Јожеф Пехан, век после 

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 проценила 
да финансијски план пројекта није у потпуности 
усклађен са планом активности. 

23 

Зрењанин 
Народни музеј 

Зрењанин 

Гостовање изложбе 
''Дакле Ви сте тај Урош 

Предић'' у Херцег Новом и 
Требињу 

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).   

24 

Кикинда 

Установа 
културе 

Центар за 
ликовну и 

примењену 
уметност 

Терра  

Годишњи излагачки 
програм  

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 проценила 
да је пројекат добро конципиран, али због 
укупног буџета намењеног за финансирање 
конкурса није у могућности да финансира 
пројекат. 
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Панчево 
Културни 

центар 
Панчева 

16. Нове технологије                      
Брчкање 

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 проценила 
да пројекат није у потпуности усклађен са 
циљевима и приритетима конкурса. 

 

Табела 2. 

4819- дотације осталим непрофитним организацијама                                                                                                                 
р.бр. 

место 
подносилац 

пријаве 
програм образложење 

1 

Нови Сад 
Креативна 

радионица Бункер 
Бункер 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 има висок степен иновативности, 
квалитетан је и има значајну могућност утицаја на 
квалитет културног живота заједнице. 

2 

Кикинда 
Панонска 

иницијатива 
Кикиндски објектив 

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 садржајно 
иновативан. 

3 

Ловћенац 

Удружење матице 
дијаспоре Срба у 

региону и 
пријатеља Србије - 

Корени 

Дани дечијег 
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).  Комисија је проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и уметничког 
живота заједнице и да је усклађен са општим 
интересом у култури. 



4 

Нови Сад Јеврејска општина 
Мултимедијална 

изложба КРАЉЕВИ 
ЦЕМЕНТА 

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 проценила да ће пројекат 
значајно утицати на развој културног и уметничког 
живота заједнице и да је високо усклађен са 
општим интересом у култури и циљевима  и 
приоритетима конкурса. 

5 

Нови Сад Клуб финих заната 
III LALA Earhland 
фестивал 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 има висок степен квалитета и 
иновативности. 

6 

Нови Сад 
Удружење грађана                          

Шири поглед 
Равничарске 
разгледнице 

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 и циљевима и приоритетима конкурса. 

7 

Сремски 
Карловци 

МДМ продукција Фокус на Војводину 

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 проценила да је пројекат 
квалитетан и од значаја за Покрајину, као и да има 
висок степен утицаја на културни живот заједнице. 

8 

Нова Пазова Удружење Малена Визија младих 

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 проценила да је пројекат 
иновативан и да је усклађен са општим интересом у 
култури и да ће значајно утицати на развој 
културног и уметничког живота заједнице. 



9 

Нови Козарци Крила анђела Еволуција свести 

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 проценила да пројекат има 
висок степен утицаја на квалитет културног и 
уметничког живота заједнице. 

10 

Нови Козарци Крила анђела 

III  Дечији ликовни 
камп- Катарза 

(Ликовно 
саборовање) 

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 проценила да је пројекат 
иновативан и да је усклађен са општим интересом у 
култури, циљевима и приоритетима конкурса. 

11 

Нови Сад 
Дечији културни 

центар 
Новосадско дечије 
лето и зимзарије 12 

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 дугу традицију, висок степен 
иновативности и значајан утицај на квалитет 
културног живота заједнице. 

12 

Нови Сад 

Друштво за борбу 
против шећерне 

болести Града 
Новог Сада 

Културно 
стваралаштво деце и 

младих са 
дијабетесом у 

Војводини  

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, иновативан и има 
висок степен утицаја на развој инклузивности у 
културном животу. 

13 

Нови Сад 
Национална 

комора за моду 
Србије 

Српска недеља моде 
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 проценила да пројекат има 
висок степен иновативности и утицаја на квалитет 
културног живота заједнице, и да је усклађен са 
циљевима и приоритетима конкурса. 



14 

Нови Сад 
Национална 

комора за моду 
Србије 

Недеља дизајна 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 проценила да пројекат 
иновативан и садржајан и да има висок степен 
утицаја на  квалитет културног живота заједнице, те 
да је усклађен са циљевима и приоритетима 
конкурса. 

15 

Нови Сад 
НВО Бел Арт 

Контакт 

Фестивал савремене 
уметности                        

Дунавски дијалози 
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 проценила да пројекат 
иновативан и садржајан, усклађен са општим 
интересом у култури и циљевима и приоритетима 
конкурса. 

16 

Нови Сад 

Омладински савез 
удружења ''Нови 
Сад омладинска 

престоница - 
ОПЕНС'' 

Пословице - 
Ванвременске 

мудрости 

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 проценила да пројекат 
иновативан и  и да има висок степен утицаја на 
квалитет културног живота заједнице. 

17 

Нови Сад 
Платформа за 

студије културе 
CULTstore 

Култура пива у 
Панчеву                   

(1722-2022) 

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 проценила да пројекат 
иновативан и  и да може имати значајан степен 
утицаја на квалитет културног живота заједнице. 

18 

Нови Сад 
Савез уметничког 

стваралаштва 
аматера Војводине 

23. Смотра ликовних 
уметника аматера 

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 проценила да пројекат 



квалитетан и да може имати значајан степен 
утицаја на квалитет културног живота заједнице. 

19 

Нови Сад СУЛУВ 
67. Годишња 

изложба галерије 
СУЛУВ 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 усклађен са општим интересом 
у култури и циљевима и приоритетима конкурса. 

20 

Нови Сад Удружење Арка 
Мој свет у прозору и 

хватачи Сунца 

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 и циљевима и приоритетима конкурса. 

21 

Нови Сад Удружење АФРА 
Бранко Јанковић, 

цртежи 

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). 

22 

Нови Сад 
Удружење грађана 

Клуб О2 

IV Фестивал 
ћириличних 

брендова 

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 и циљевима и приоритетима конкурса. 

23 

Нови Сад 
Удружење Еконс 

тим 
Наши најмађи кроз 
традицију и време 

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 усклађен је са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. 

24 
Нови Сад 

Удружење НУР 
Светлост 

Дани исламске 
уметности 

калиграфије, поезије 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испунио 



и севдаха у Новом 
Саду  

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 усклађен је са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. 

25 

Нови Сад 
Удружење српски 

крајеви 

VI Ликовна колонија 
Путевима предака 

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 иновативан и усклађен је са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. 

26 

Нови Сад 
Фондација 
Симонида 

Ликовна колонија 
акварела Газиводе 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је кандидат испинио 
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. 

27 

Нови Сад 
Фото асоцијација 

Војводине 

X изложба 
фоторепортера 
''Објективно'' 

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. 

28 

Станишић 

Српско-руско 
удружење за 

културу и уметност                       
Вукадиновић 

Сликарска душа 
истока 22 

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 проценила да је пројекат од 
значаја за Покрајину и да има значајан степен 
утицаја на квалитет културног живота заједнице. 

29 

Суботица 
Мађарски културни 

центар Nepkor 

Међународни 
конкурс и изложба 

за мале графике                                                
Екс либрис за 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).  Комисија је проценила да је пројекат од 
значаја за Покрајину. 

30 

Нови Сад Тесла глобал форум  
Тесла глобал форум 

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 усклађен са општим интересом 
у култури и циљевима и приоритетима конкурса. 

31 

Панчево КПЗ Панчево 
LIV Ликовна 

колонија 
Делиблатски песак 

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. 

32 

Сремски 
Карловци 

Удружење 
Дигитализација 

Мекс 
Три боје гласа 

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 проценила да пројекат 
квалитетан и иновативан. 

33 

Нови Сад 
Удружење грађана 

МУМБАРТ 

Пут око света са 
уметничком 

фотографијом и 
музиком 

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 усклађен је са 
општим интересом у култури и циљевима и 
приоритетима конкурса. 

34 

Нови Сад 
Ново културно 

насеље 
Метроплекс 2022 - 

2122 

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 утврдила да пројекат 
није у довољној мери усклађен са циљевима и   
приоритетима конкурса. 

35 

Нови Сад 

Друштво за 
подршку особама 
са аутизмом Града 

Новог Сада 

Нови Сад очима 
детета 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). Комисија је проценила да 
финасијски план пројекта није у довољној мери 
усклађен са планом активности.  

36 

Бела Црква 
Школа плус Доситеј 

Обрадовић 

Симболика дугмета  
(Дугме и примењена 

поетика: мале 
ствари и интима) 

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 није довољно усклађен 
са основним циљевима у култури и приоритетима 
конкурса. 

37 

Вршац 

Удружење грађана 
Центар за дијалог, 

правду, 
солидарност и 
регионализам 

Велике годишњице 
вршачких великана 

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 није довољно усклађен 
са основним циљевима у култури и приоритетима 
конкурса. 

38 

Ковиљ 

Удружење 
уметника                  

Ликовна колонија 
Ковиљ 

Мапа слика са 
мотивима Новог 
Сада и Србије из 

киста Гајане 
Добровољскаје 

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 утврдила да пројекат 
није усклађен са општим интересом у култури и 
циљевима и   приоритетима конкурса. 

39 

Нови Козарци 
Уметничка галерија 

Здравко Мандић 
X Ликовна колонија 

Здравко Мандић  

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).  



40 

Нови Сад 
Мултимедијални 
центар Лед Арт 

Велика 
рекапитулација 

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). 

41 

Нови Сад 
НВО Бел Арт 

Контакт 

СРБИЈА у ФОКУСУ, 
представљање 

савремене визуелне 
сцене 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).  Комисија је проценила да је 
пројекат квалитетан и садржајан, али да нема у 
буџету конкурса довољно средстава  за његово 
финансирање. 

42 

Нови Сад СУЛУВ АРТ Боди АРТ 

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). 

43 

Нови Сад 
Центар за одрживи 

урбани развој и 
културу Структура 

Европа по Фејешу 

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). 

44 

Нови Сад 
Центар за одрживи 

урбани развој и 
културу Структура 

We, the future                      
Савремена уметност 

Источне Африке 

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). 

45 

Панчево 
Удружење 

КомуникАрт 
Острво љубави - 

Нова фестивал 22 

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). 

46 

Петроварадин 

Друштво за 
афирмацију и 
реафирмацију 

уметника Дарума 

Изложба дела 
савремене ликовне 

уметности 

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 

Сремска 
Митровица 

Центар за културу 
СирмиумАрт 

Ликовна колонија                      
Сирмиум 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). 

48 

Банатско велико 
село 

Удружење 
ликовних и 
књижевних 

стваралаца ЏЕВ 

6. Ликовна колонија 
Керкез Душан ЏЕВ - 
СЕЛУ ЗА НЕЗАБОРАВ 

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 има елементе интереса у 
култури, комисија је проценила да пројекат нема у 
довољној мери висок степен утицаја на квалитет 
културног живота заједнице. 

49 

Врбас Врбашки уметници 
Годишњи програм 

Галерије 

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 није довољно усклађен 
са основним циљевима у култури и приоритетима 
конкурса. 

50 

Јазак 
Центар за развој 

ликовне уметности                                        
ЈАЗАК 

Деца под окриљем 
савремених 

ликовних 
стваралаца 

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 није довољно усклађен 
са основним циљевима у култури и приоритетима 
конкурса. 



51 

Нови Сад 
Група за инкубацију 

културних 
феномена ГНЕЗДО 

Rhapsody Apophatic  

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 утврдила да пројекат 
није у довољној мери усклађен са општим 
интересом у култури и циљевима и   приоритетима 
конкурса. 

52 

Нови Сад 

Центар за развој 
мањинских и 

локалних медија 
MONITORY & LOCAL 
MEDIADEVELOPMEN

T 

Под крошњама на 
штранду X 

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 има одређен степен 
утицаја довољан степен утицаја на квалитет 
културног живота заједнице. Комисија је проценила 
да је пројекат квалитетан, али да нема у буџету 
конкурса довољно средстава  за његово 
финансирање. 

53 

Нови Сад 
Ново културно 

насеље 
Добродошли у 

насеље 9 

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 утврдила да пројекат 
није у довољној мери усклађен са циљевима и   
приоритетима конкурса. 

54 

Нови Сад 
Обновљена 
заједница 

Бонели у Србији 

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 утврдила да пројекат 
није у довољној мери усклађен са приоритетима 
конкурса.  

55 

Нови Сад СУЛУВ 
Годишњи програм 

Галерије СУЛУВ 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).  

56 

Нови Сад 
Удружење HBO 
COLOR MEDIA 

EVENTS 

Дан Лазе Телечког 
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). 

57 

Нови Сад 
Фондација                        

Матица Мира 

Међународни 
конкурс и изложба                                       
Уметност за нову 
ненасилну културу 

мира 

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 није у складу са 
приоритетима конкурса. 

58 

Нови Сад 

Центар за ликовно 
васпитање деце и 

омладине 
Војводине 

35. Изложба 
ауторског стрипа 

ученика основних 
школа и 

предшколаца 

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). 

59 

Нови Сад 

Центар за ликовно 
васпитање деце и 

омладине 
Војводине 

63. Изложба 
ликовних радова 
деце и омладине 

Србије ''Сцена, 
маска, костим, 

лутка'' 

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). 

60 

Нови Сад 

Центар за ликовно 
васпитање деце и 

омладине 
Војводине 

68. Изложба 
ликовних радова 
деце и омладине 

Србије и 19. 
Међународна 

изложба дечијих 
радова - 

Репрезативно 
уметничко дело као 

мотивација за 
дечији ликовни 

израз 

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).  

61 

Петроварадин 
Удружење грађана 

Инк фест 

Формат + дијалози о 
дизајну, 

илустрацији, 
архитектури и 

савременој 

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 



уметности 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). 

62 

Петроварадин 
Удружење грађана 

Инк фест 
Ризографија тамо и 

овде 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, и да је пројекат иновативан, 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). 

63 

Сента 
Ликовна 

радионица Сента 

13. Међународна 
Уметничка 

радионица Сента 
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). 

64 

Суботица 
Хрватски културни 
центар Буњевачко 

коло 

26. Међународна 
ликовна колонија 

Бунарић 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). 

65 

Шид 
Удружење српско-

руског 
пријатељства 

Српско-руска 
ликовна колонија 

Видици, траговима 
Саве Шумановића 

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). 

66 

Јазак 
Центар за развој 

ликовне уметности                                        
ЈАЗАК 

Улица сликара - у 
очима жена као 

ликовних стваралаца 

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 није довољно усклађен 
са основним циљевима у култури и приоритетима 
конкурса. 

67 
Ковачица Наива Арт култ  

 X НАК 2022 - 
Ликовна колонија 
српско-словачког 

Комисија је утврдила да је документација 
подносиоца пројекта уредна и да је пристигла у 
траженом року, али да кандидат није у довољној 



пријатељства 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 утврдила да пројекат 
није довољно усклађен са основним циљевима у 
култури и приоритетима конкурса. 

68 

Нови Сад 
Удружење грађана 

РЕАКТОР 
БИОФАБРИКА 2 

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 утврдила да пројекат 
није у довољној мери усклађен са циљевима и   
приоритетима конкурса. 

69 

Нови Сад 
Средњоевропски 
културни центар 

Изложба Дерека 
Бошира 

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 проценила да 
пројекат није довољно усклађен са циљевима и 
приоритетима конкурса. 

70 

Нови Сад 
Удружење 

војвођанских 
учитеља 

Мирослављево 
јеванђеље- 

Ковиљски препис 

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). К 

71 

Нови Сад 
Удружење грађана 

Оногошт 
Слика даје слободу 

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). План активности пројекта није у 
довољној мери усклађен са Финансијским планом 
пројекта. 

72 

Нови Сад 

Удружење за 
афирмацију 

мултимедијалних 
уметности - Мали 

уметнички 
колектив 

Српска Атина 
између два века 

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).  План активности пројекта није у 
довољној мери усклађен са Финансијским планом 
пројекта. 

73 

Нови Сад 

Удружење за науку, 
културу и 

комуникацију                            
Византина 

Изложба ликовног 
стваралаштва Св. 

Рафаила 
Шишатовачког 

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 није финансијски 
усклађен са приоритетима конкурса. 

74 

Нови Сад Удружење СТРАДА 
Волим цртане 

филмове 

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 није у складу са 
приоритетима конкурса. 

75 

Нови Сад 
Центар за културну 

обнову                         
АрхеоФутура 

Дигитални мит 

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 није у  
довољној мери разрађен. 

76 

Нови Сад 
Центар за одрживи 

урбани развој и 
културу Структура 

Пут око света 
бициклом: графике 

Љубомира 
Кокотовића 

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). 

77 

Петроварадин 

Друштво за 
афирмацију и 
реафирмацију 

уметника Дарума 

Амфиколаж Петрас 
код сата 

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). 



78 

Петроварадин 
Удружење грађана 

Инк фест 

ПДП конференција - 
Конференција 

креативних медија 

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). 

79 

Сремски 
Карловци 

Студио ДОМ 
АНИМАЦИЈЕ 

Анимација у твом 
телефону 

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). 

80 

Ковачица Наива Арт култ  
Између јаве и сна - 

Троја и ја 

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 утврдила да пројекат 
није довољно усклађен са приоритетима конкурса. 

81 

Нови Сад 
Клуб студената 

универзитета - Мој 
кампус 

Рад, основна 
животна вештина 

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 утврдила да пројекат 
није у довољној мери усклађен са циљевима и   
приоритетима конкурса. 

82 

Нови Сад 
Локални креативни 

погон 
Слике мога краја у 
савременом добу 

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 нема довољан степен 
утицаја на квалитет културног живота заједнице. 

83 

Нови Сад 
Средњоевропски 
културни центар 

Годишњи програм 
Галерије 

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 проценила да 
пројекат није усклађен са циљевима и 
приоритетима конкурса. 

84 

Нови Сад 
Средњоевропски 
културни центар 

Далијеви дани 

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 утврдила да 
финансијски план пројекта није усклађен са 
пројектним активностима, циљевима и 
приоритетима конкурса. 

85 

Нови Сад 

Удружење за 
едукацију и развој 
информационих 
технологија - са 

''ИТ'' на ТИ 

IV ШАБЛОН                            
мултимедијални 

интернационални 
фестивал 

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 није у потпуности 
усклађен са приоритетима конкурса. 
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Оџаци 
Удружење Студио 

за мултимедијалну 
уметност  

XXIV Mеђународни 
фестивал 

мултимедијалне 
уметности - ИМАФ 

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). 
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Нови Сад 
Удружење Ритам 

града 

Мултимедијални 
фестивал ЛУЧА 

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). Финансијски план пројекта није 
усклађен са приоритетима конкурса у области 
визуелне уметности и умултимедије. 
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Нови Сад 
Фондација Матица 

мира 

Самостална ауторска 
и мултимедијална 
изложба Домови 

културе за 21. век у 
АП Војводини 

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 проценила да је 



пројекат квалитетан али да делимично постоје 
капацитети за његову реализацију. 
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Ново Милошево 
Фондација Ранко 

Жеравица 
Од банатског блата 
до светског злата 

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). 

 

III. 

 

ОДБИЈЕНИ ПРОЈЕКТИ 

 
Р.бр. место подносилац пријаве програм образложење 

1 

Палић Арт & Popcorn DOO Војвођански стрип хероји 

Комисија није разматрала ову пријаву 
из разлога што пројекат не испуњава 
услове прописане конкурсом. 
Конкурсом нису планирана средства 
за делатност приватних предузећа. 

2 

Јабука Дом културе Кочо Рацин Мој први кадар 2 

Комисија није разматрала ову пријаву 
из разлога што пројекат не испуњава 
услове прописане конкурсом. 
Пројекат је у области аудио-визуелног 
стваралаштва. 

3 

Нови Бечеј 
Народна библиотека 

Нови Бечеј 
Нушић - Нови Бечеј - Свет III 

 Комисија није разматрала ову 
пријаву из разлога што пројекат не 
испуњава услове прописане 
конкурсом. Пројекат припада области 
књижевног стваралаштва. 

4 

Нови Сад Академија уметности 
Интернационални фестивал 

кратког филма и видеа 
''Шорц'' 

 Комисија није разматрала ову 
пријаву из разлога што пројекат не 
испуњава услове прописане 
конкурсом. Пројекат у области аудио-
визуелног стваралаштва 

5 

Београд 
Центар за истарживање 

и едукацију о 
холокаусту 

Стрингери,                                   
изложба ЕПК НС 22 

 Комисија није разматрала  ову 
пријаву из разлога што није 
адектватно попуњен пријавни 
образац за Конкурс, те се пријава 
сматра непотпуном- формално 
правни недостатак. 

6 

Нови Сад 
Удружење грађана                       
Фабрика знања и 

очувања 
Радионица плеса и игре 

 Комисија није разматрала ову 
пријаву из разлога што пројекат не 
испуњава услове прописане 
конкурсом. Пројекат у области 
музичког стваралаштва. 

7 

Нови Сад 

Удружење грађана 
Центар за неговање 
културне баштине 

ФРОНЕСИС 

Пупинова светлост за 
средњошколце 

 Комисија није разматрала ову 
пријаву из разлога што пројекат не 
испуњава услове прописане 
конкурсом. Пројекат у области аудио-
визуелног стваралаштва. 

8 

Нови Сад Удружење Ритам града 
Реализација видео-

материјала за албум  

 Комисија није разматрала ову 
пријаву из разлога што пројекат не 
испуњава услове прописане 
конкурсом. Пројекат у области аудио-
визуелног стваралаштва. 



9 

Нови Сад УПИДИВ Јесења изложба УПИДИВ-а 

Комисија није разматрала ову пријаву 
из разлога што пројекат не испуњава 
услове прописане конкурсом.  Правни 
недостатак 

10 

Нови Сад УПИДИВ 
Изложбе у Галерији 

УПИДИВ-а 

Комисија није разматрала ову пријаву 
из разлога што пројекат не испуњава 
услове прописане конкурсом.  Правни 
недостатак 

11 

Нови Сад 

Центар за развој 
мањинских и локалних 

медија MINORITY & 
LOCAL MEDIA 

DEVELOPMENT CENTER 

Суботњи разговори 
Комисија није разматрала ову пријаву 
из разлога што пројекат не испуњава 
услове прописане конкурсом.  Правни 
недостатак 

12 

Суботица 
Удружење буњевачких 

Хрвата Дужијанца 
Дужијанца у Новом Саду 

 Комисија није разматрала ову 
пријаву из разлога што пројекат не 
испуњава услове прописане 
конкурсом. Пројекат припада 
конкурсу у области стваралаштва 
националних заједница у АПВ 

 

 

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 и табели број 2, на основу 

Образложеног предлога Комисије за културну област –  визуелно стваралаштво и мултимедија о 

финансирању – суфинансирању пројеката од 19. априла 2022. године, по Конкурсу, број 137-

451-54/2022-01-1 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  19. 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 




