
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“ бр. 79/2005, 101/2007, 

95/2010, 99/2014, 47/2018 i 30/2018 – др. закон), Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени 

гласни РС“ бр 149/2020) а у вези члана 76. став 4 Закона о култури („Службени гласник РС „ број 72/09, 13/16, 

30/16-испр. и 6/20.), члана 3. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономске покрајине, односно јединица локалне 

самоуправе (Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17), и Предлога решења о додели средстава за 

финасирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и савременог 

стваралаштва за 2021. годину, број 401-01-00649/2020-09 од 15. марта 2021. године Комисије Министарства 

културе и информисања за избор пројеката по Конкурсу за финансирање или суфинансирање проjеката из 

области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2021. години, министар културе и 

информисања доноси: 

 

 

РЕШЕЊE 
 

 

о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације 

културног наслеђа и савременог стваралаштва за 2021. годину 

 

 

 

У области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва, по расписаном јавном 

конкурсу за финансирање или суфинансирање пројеката из области дигитализације културног наслеђа и 

савременог стваралаштва за 2021. годину од 18. децембра 2020. године, финансираћe сe, односно 

суфинансираће се следећи пројекти: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО   

КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

          Број: 401-01-00650/2020-09 

   Датум: 16. март 2021. године 

                    Влајковићева 3 

                       Б е о г р а д 

 



 

  

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ 

СТВАРАЛАШТВА 
 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА, ЕК 424, 

ПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ 

рбр 

О ПРОЈЕКТУ 
ОДЛУЧИВАЊЕ О 

ФИНАНСИЈСКИМ 

СРЕДСТВИМА 

ОБРАЗЛАГАЊЕ И БОДОВАЊЕ 

ЗАВОДНИ БРОЈ 
ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

ТРАЖЕНА 

СРЕДСТВА 

ДОДЕЉЕНА 

СРЕДСТВА 

УКУПНО 

ПОЕНА 

РАНГ 

ЛИСТА 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ 

1 

451-04-

00192/2021-

09 

Факултет 

музичке 

уметности 

Универзитета 

уметности у 

Београду 

Дигитализација 

женског 

стваралаштва у 

области српске 

савремене 

уметничке музике 

1.500.000,00 500.000,00 90.67 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да пројекат на 

иновативан начин доприноси 

родној равноправности кроз 

фокусирање на 

дигитализацију стваралаштва 

жена композитора.  

Потребно је ускладити 

пројектне активности са 

опредељеним средствима. 

 

2 

451-04-

00135/2021-

09 

Дворана Дома 

синдиката 

МОЈ ОФФ- онлине 

платформа за 

гледање филмова 

648.000,00 500.000,00 87,67 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса.  

 

Чланови Комисије су се 

сложили да пројекат 

доприноси видљивости 

савремене филмске 

продукције у времену 

пандемије посебно креирањем 

online филмских фестивала. 

Комисија је одлучила да не 

подржи финансирање ставке 

маркетинга у буџету 

подносиоца која је наведена 

као начин одрживости овог 

пројекта. Потребно ускладити 

пројектне активности са 

додељеним средствима. 

 

3 

451-04-

00075/2021-

09 

Факултет 

ликовних 

уметности 

Незаштићени сведок: 

критички онлине 

музеј 

680.000,00 500.000,00 84 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса.  

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

посебно одговорио на 

критеријум садржајне 

иновативности кроз употребу 

дигиталних технологија у 

области савременог 

стваралаштва и тиме допринео 

већој видљивости и 

доступности ове теме. 



 

  

4 

451-04-

00205/2021-

09 

ЈП СТЦ 

Природњачки 

центар 

"Свилајнац" 

"Виртуелна Африка" 1.297.000,00 500.000,00 84 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су сагласни 

да је пројекат иновативан и 

његовом реализацијом ће се у 

значајној мери унапредити 

презентација у Природњачком 

центру који у великом броју 

посећују деца школског 

узраста из целе земље. 

Увођењем оваквог дигиталног 

процеса, Природњачки центар 

ће бити база за виртуелну 

презентацију животиња које 

нису доступне у живом 

облику као и заштићених 

подручја и предела у 

Републици Србији и шире. 

Ускладити активности са 

додељеним средствима. 

УКУПНО ДОДЕЉЕНО 

1203 0008 

ЕК 424 

2.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА, ЕК 424, 

НЕПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ 

рбр 
ЗАВОДН

И БРОЈ 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ТРАЖЕНА 

СРЕДСТВА 

УКУПНО 

ПОЕНА 

РАНГ 

ЛИСТА 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

5 

451-04-

00178/20

21-09 

Факултет 

ликовних 

уметности 

80 година 

Графичког 

одсека ФЛУ- 

Дигитализац

ија и 

презентација 

радова 

активних 

професора 

графиког 

одсека 

Факултета 

ликовних 

уметности у 

Београду 

704.000,00 55 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

довољно усмерен ка укључивању у процес и 

унапређење процеса дигитализације. Планирана 

опрема за набавку кроз пројекат не подразумева 

опрему за спровођење процеса дигитализације у 

служби заштите културног наслеђа 

6 

451-04-

00182/20

21-09 

 

Школа за 

основно и 

средње 

образовање 

"Милан 

Петровић" са 

домом ученика 

 

Инклузивна 

галерија - 

веб портал 

 

780,000.00 

 
47 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат посебно 

није одговорио на критеријум финансијске 

разрађености плана реализације пројекта. Наиме, 

Комисија сматра да опредељивањем већинских 

трошкова у буџету пројекта за људске ресурсе и 

награде, није одговорено на циљеве конкурса 

садржане у тексту јавног позива. 

7 

451-04-

00138/20

21-09 

Факултет 

ликовних 

уметности, 

Одсек за нове 

Apparatus: 

Дигитални 

форум за 

расправе у 

513,732.00 45 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а у 



 

  

медије, 

Универзитета 

уметности у 

Београду 

уметности, 

науци, 

технологији 

и политици 

складу са Уредбом 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“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да активности 

пројекта нису довољно усмерене ка процесу 

дигитализације већ је фокус пројекта на промоцији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ 

СТВАРАЛАШТВА, ЕК 463, ПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ 

рбр 

О ПРОЈЕКТУ 

ОДЛУЧИВАЊЕ О 

ФИНАНСИЈСКИМ 

СРЕДСТВИМА 

ОБРАЗЛАГАЊЕ И БОДОВАЊЕ 

ЗАВОДН

И БРОЈ 

ПОДНОСИЛ

АЦ 

ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ТРАЖЕН

А 

СРЕДСТ

ВА 

ДОДЕЉЕН

А 

СРЕДСТВ

А 

УКУПН

О 

ПОЕН

А 

РАНГ 

ЛИСТА 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

1 

451-04-

00043/20

21-09 

Галерија 

савремене 

ликовне 

уметности 

Ниш 

Дигитализација 

збирке 

графика, 

цртежа и 

радова на 

папиру из 

фонда 

Галерије 

савремене 

ликовне 

уметности 

Ниш 

330.000,00 300.000,00 89,67 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом 

року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај 

пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор 

пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 

и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су 

сагласни да је предмет 

дигитализације јасно 

дефинисан, и да су 

активности планиране уз 

поштовање прописаних 

стандарда. 

2 

451-04-

00057/20

21-09 

Новосадски 

дечији 

културни 

центар, Нови 

Сад 

Андроид 

апликација за 

уређивање 

часописа за 

децу "Невен" и 

"Мали Невен" 

1.300.000,0

0 
800.000,00 87,67 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом 

року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај 



 

  

пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор 

пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 

и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су 

сагласни да је пројекат 

иновативан јер 

подразумева виртуелно 

оживљавање најстаријег 

ћириличног часописа за 

децу и прилагођавање 

новим генерацијама. 

Ускладити активности са 

одобреним средствима. 

3 

451-04-

00197/20

21-09 

Матична 

библиотека 

"Љубомир 

Ненадовић" 

Ваљево 

Унапређење 

капацитета 

завичајног 

одељења за 

потребе 

дигитализациј

у књижне и 

некњижне 

грађе 

613.000,00 600.000,00 84 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај 

пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор 

пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 

и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су 

сагласни да реализацијом 

овог пројекта Ваљевска 

библиотека ће бити 

оспособљена за 

дигитализацију што је од 

посебног значаја за 

локалну средину. 



 

  

4 

451-04-

00133/20

21-09 

Културни 

центар 

Београд 

 

Дигитализација 

Колекције 

Октобарски 

салон- четврта 

фаза 

691.900,00 500.000,00 84 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај 

пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор 

пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 

и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су 

сагласни да је овај 

пројекат од значаја за 

популаризацију 

дигитализације 

савременог стваралаштва 

и има висок степен утицаја 

на подизање квалитета 

живота заједнице. 

Ускладити активности са 

одобреним средствима. 

5 

451-04-

00176/20

21-09 

Атеље 212 

Дигитална 

колекција и 

читаоница 

Атеља 212 

1.084.000,0

0 
700.000,00 83,33 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом 

року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 



 

  

Чланови Комисије су 

сагласни да се 

реализацијом овог 

пројекат остварује висок 

степен утицаја на квалитет 

културног живота 

заједнице. Ускладити 

активности са додељеним 

средствима. 

6 

451-04-

00200/20

21-09 

Библиотека 

"Никола 

Сикмић 

Максим" 

Кучево 

Дигитализација 

публикација 

објављених у 

Општини 

Кучево од 

посебног 

значаја за 

локалну 

заједницу 

1.004.000,0

0 
700.000,00 82 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај 

пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор 

пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 

и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су 

сагласни да је пројекат од 

великог значаја за локалну 

средину, како у области 

познавања локалне 

историје и фолклористике 

тако и савременог 

стваралаштва. 

Комисија посебно истиче 

као предност овог пројекта 

дигитализацију за слепе и 

слабовиде особе и 

изразито заступљену 

мултиетичност. 

7 

451-04-

00118/20

21-09 

Народни музеј 

Врање/Галер

ија 

Дигитализација 

збирке 

савременог 

сликарства из 

колекције 

Народног 

музеја Врање 

941.299,00 700.000,00 82 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом 

року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај 



 

  

пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор 

пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 

и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су 

сагласни да планирани 

предмет дигитализације 

овог пројекта је од великог 

значаја. У њему је јасно 

истакнуто да ће процес 

дигитализације бити 

изведен уз поштовање 

прописаних стандарда и да 

ће бити обезбеђена 

видљивост дигитализоване 

грађе. Ускладити 

активности са додељеним 

средствима. 

8 

451-04-

00141/20

21-09 

Народна 

библиотека 

"Стефан 

Првовенчани

" Краљево 

Преображење у 

слици и речи 

1.290.000,0

0 
700.000,00 70 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом 

року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај 

пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор 

пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 

и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије 

посебно похваљују одабир 

грађе за дигитализацију и 

сагласни су да реализација 



 

  

овог пројекта доприноси 

дигитализацији 

библиотечке грађе. 

Ускладити активности са 

одобреним средствима. 

УКУПНО ДОДЕЉЕНО 

1203 0008 

ЕК 463 

5.000.000,00 

 

 
 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА, ЕК 

463, НЕПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ 

рбр 
ЗАВОДНИ 

БРОЈ 

ПОДНОСИЛА

Ц ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ТРАЖЕНА 

СРЕДСТВ

А 

УКУПН

О 

ПОЕН

А 

РАНГ 

ЛИСТА 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ 

9 

451-04-

00202/202

1-09 

Народни музеј 

Врање / 

Галерија 

 

Дигитализаци

ја 

библиотечко

г фонда и 

грађе 

Народног 

музеја Врање 

764.940,00 47 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року.  

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима 

по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да 

потреба за набавком техничке 

опреме није јасно повезана са 

активностима пројекта, односно 

специфичност опреме за 

дигитализацију није оправдана за 

планирани обим дигитализације. 

10 

451-04-

00046/202

1-09 

Народно 

позориште 

Сомбор 

Дигитализаци

ја 

савременог 

стваралаштв

а Народног 

позоришта 

Сомбор 

795.920,00 42 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима 

по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да 

потреба за техничком опремом у 

реализацији овог пројекта није 

јасно повезана са предметом 

дигитализације, односно нема 

јасног образложења за њену 

примену и коришћење. Комисија 

сматра да пројекат нема довољно 

разрађен буџет и активности које се 

односе на набавку опреме и 

организацију обука. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА, ЕК 481, 

ПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ 

рбр 

О ПРОЈЕКТУ 

ОДЛУЧИВАЊЕ О 

ФИНАНСИЈСКИМ 

СРЕДСТВИМА 

ОБРАЗЛАГАЊЕ И БОДОВАЊЕ 

ЗАВОД

НИ 

БРОЈ 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

ТРАЖЕНА 

СРЕДСТВА 

ДОДЕЉЕНА 

СРЕДСТВА 

УКУПНО 

ПОЕНА 

РАНГ 

ЛИСТА 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ 

1 

451-04-

00107/

2021-

09 

Удружење 

грађана 

"Круна" 

Промоција 

дигитализације 

савременог 

стваралаштва кроз 

представљање 

дигитализоване 

архиве фотографија 

и текстова на тему 

уличне уметности - 

"Loving Street art 

Belgrade" 

358.200,00 358.200,00 90 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни 

да је циљна група којој је 

намењен пројекат изузетно 

широка и разноврсна што ће 

довести до велике видљивости 

дигитализације, 

самоодрживости и ефикасности 

пројекта. 

2 

451-04-

00122/

2021-

09 

Марксеник 

Арт датабејс- 

дигитализација 

савременог 

стваралаштва 

700.000,00 641.800,00 89,67 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни 

да је пројекат иновативан, 

добро конципиран са јасно 

дефинисним активностима 

дигитализације кроз подршку 

савременим уметницима у 

области заштите и промоције 

њихових дела уз регулисање 

ауторских права. 

УКУПНО ДОДЕЉЕНО 

1203 0008 

ЕК 481 

1.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА, ЕК 481, 

НЕПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ 

рбр 
ЗАВОДНИ 

БРОЈ 

ПОДНОСИЛ

АЦ 

ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ТРАЖЕНА 

СРЕДСТВА 

УКУПНО 

ПОЕНА 

РАНГ 

ЛИСТА 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

3 

451-04-

00125/2021-

09 

Фондација 

Василије 

Мокрањац 

Стручна рецензија 

и нотографија: 

дигитализација и 

припрема за 

штампу 

критичког издања 

синфонијског 

опуса 

композитора и 

академика САНУ 

Василија 

Мокрањца (1923 - 

1984) 

699.700,00 48,67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да је тема пројекта 

значајна али да видљивност пројекта није у 

довољној мери разрађена. 



 

  

4 

451-04-

00144/2021-

09 

Фестивал 

еколошког 

позоришта 

за децу и 

младе 

Едукативна 

интерактивна 

апликација за 

децу "Quality 

patrol" 

1.499.500,00 43,33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да тема пројекта 

није довољно разрађена и није довољно јасно 

приказано учешће партнера с обзиром на 

регионални карактер пројекта. 

5 

451-04-

00109/2021-

09 

Позориште 

ПАТОС 

Веб-серијал " 

Причалићи" 
750.000,00 43 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да главне 

активности пројекта нису усмерене ка 

дигитализацији. 

6 

451-04-

00084/2021-

09 

Српско 

фотографско 

друштво 

Светлости светог 

Марка: 

духовност, лепота 

и трајање светиње 

српске 

државности 

Цркве св Марка у 

Београду, израда 

Мозаике која 

повезује 

традицију, 

садашњост и 

трајање 

700.000,00 42 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 



 

  

Чланови Комисије су сагласни да пројекат није 

довољно разрађен те да активности пројекта нису 

довољно усмерене ка дигитализацији. 
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451-04-

00161/2021-

09 

ИнтерАрт 

 

Дигитална 

платформа 

Аутсорсинг клуб 

у функцији 

развоја креативне 

индустрије 

1.500.000,00 39,67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да тема пројекта 

није јасно разрађена и пројекат није довољно 

усмерен ка дигитализацији. 
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451-04-

00115/2021-

09 

Ремонт- 

независна 

уметничка 

асоцијација 

Дигиталиација 

архиве Ремон- 

независне 

уметничке 

асоцијације 1999-

2021 - Прва фаза 

596.000,00 39 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да главне 

активности пројекта нису усмерене ка 

дигитализацији. Није јасно дефинисана 

самоодрживост пројекта. 
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451-04-

00157/2021-

09 

Фонд Б 92 

Дигитализација 

архиве Културног 

центра Рекс 

(1994-2019) 

685.000,00 38,33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да буџет пројекта 

није довољно разрађен јер је већи део буџета 

опредељен за људске ресурсе. Пројекат није 

довољно усмерен ка дигитализацији. 
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451-04-

00086/2021-

09 

Удружење за 

промоцију 

културно 

забавног и 

здравог 

живљења 

ВрачАрт 

Дигитална 

виртуелна 

изложба Српских 

тврђава на Дунаву 

и Сави 

1.500.000,00 37,67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да тема пројекта 

није иновативна, а активности нису довољо 

усмерене ка дигитализацији. 
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451-04-

00143/2021-

09 

КУД 

"Копаоник" 

Лепосавић 

Развој мобилне 

апликације за 

презентацију 

културног наслеђа 

Србије на Косову 

и Метохији 

1.472.000,00 36,67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да буџет пројекта 

није довољно разрађен и није усаглашен са 

активностима пројекта. Тежиште буџета за 

реализацију пројекта је на људским ресурсима и 

опреми без јасно образложених планираних 

послова дигитализације. 
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451-04-

00097/2021-

09 

Удружење 

драмских 

уметника 

Србије, 

репрезентат

ивно 

удружење у 

култури 

Онлајн изложба 

"Позориште у 

времену сваком" 

517.000,00 36 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да буџетске 

активности нису довољно разрађене а пројекат у 

довољној мери усмерен ка дигитализацији. 
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451-04-

00102/2021-

09 

Регионални 

инфо центар 

Интернет 

позоришна база 

података 

800.000,00 36 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да тема пројекта 

није довољно разрађена и иновативна. 

14 

451-04-

00126/2021-

09 

Удружење 

грађана 

"Тачка 

комуникациј

е - 

ДОТКОМ" 

Образовна 

платформа за 

културну 

политику и 

менаџмент (The 

Cultural Policy and 

Management 

Platform) - нови 

садржаји и 

софтверска 

решења 

510.214,00 36 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 



 

  

Чланови Комисије су сагласни да је у реализацији 

пројекта недовољно приказан процес 

дигитализације. Пројекат није довољно усмерен 

ка дигитализацији, и нису у довољној мери 

разрађени стручни капацитети за реализацију 

пројекта. 
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451-04-

00134/2021-

09 

Удружење 

ликовних 

уметника 

Србије 

Развој 

јединственог 

регистра 

савремене 

ликовне 

продукције на 

територији Србије 

1.490.000,00 35 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да пројекат није 

довољно разрађен и није иновативан избор 

предмета дигитализације. 
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451-04-

00168/2021-

09 

Удружење 

ликовних 

уметника 

Србије 

MEMODUCT 

tehno.ekosistemi - 

Архивирање 

војвођанске 

новомедијске 

сцене 1995-2020 

640.000,00 34,33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да тема пројекта 

није довољно разрађена и да предмет и обим 

дигитализације нису јасно образложени. 
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451-04-

00136/2021-

09 

Задужбина 

Милана 

Младеновић

а 

EKV LIVE 87 у 

хали Пионир 
726.000,00 33,67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да пројекат није 

довољно усмерен ка дигитализацији. 
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451-04-

00032/2021-

09 

Београдско 

гитарско 

друштво 

Дигитализација 

српског 

савременог 

гитарског 

стваралаштва 

1.236.580,85 31,33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да пројекат није 

није иновативан и довољно усмерен ка обављању 

процеса дигитализације. 
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451-04-

00116/2021-

09 

Центар за 

едукацију, 

културу и 

издаваштво 

КОП 

Лазаревац 

Културни портал 

савременог 

стваралаштва 

502.800,00 30 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да пројекат није 

иновативан и да главне активности нису у 

довољној мери усмерене ка дигитализацији. 
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451-04-

00111/2021-

09 

Друштво 

ветерана 

фолклора 

"Споменар" 

Сајт Српске клетве 

и псовке 
1.300.000,00 29,67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да је у реализацији 

пројекта 

недовољно приказан процес дигитализације. 

Пројекат није довољно усмерен ка 

дигитализацији, и нису у довољној мери 

разрађени стручни капацитети за реализацију 

пројекта. 
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451-04-

00023/2021-

09 

Мото Београд 

ПОРТООПЕРА - 

портал за младе 

оперске уметнике, 

професионалце и 

љубитеље опере 

1.066.000,00 28,33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да пројекат није 

довољно усмерен ка обављању процеса 

дигитализације и циљеве конкурса није могуће 

реализовати кроз тако уску интересну групу. 
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451-04-

00180/2021-

09 

Удружење 

грађана Ехо 

анимато 

Платформа за 

развој дигиталних 

извођачких 

пракси- 

CultureHUB 

Београд 

750.000,00 25,33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 



 

  

Чланови Комисије су сагласни да активности 

пројекта нису довољно јасно усмерене ка 

дигитализацији. У већој мери пројекат усмерен ка 

извођачким делатности. 

23 

451-04-

00175/2021-

09 

Удружење 

грађана 

Anonymous 

said 

 

ВР Ретроспективе 

за будућност 

(техника 

виртуелне 

реалности) 

1.480.410,00 24 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да пројекат није 

довољно усмерен ка обављању процеса 

дигитализације. 

24 

451-04-

00204/2021-

09 

Удружење за 

развој 

уметности 

ТЕСПИС 

 

Интернет сајт 

позоришта КПГТ 

(прес, фото и 

видео архива- 

информације, 

програм, 

репертоар, 

резервације) 

1.500.000,00 18,33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла 

је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за избор 

пројеката а 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 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да пројекат није 

довољно усмерен ка обављању процеса 

дигитализације. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЕК 424, 

ПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ 

рбр 

О ПРОЈЕКТУ 

ОДЛУЧИВАЊЕ О 

ФИНАНСИЈСКИМ 

СРЕДСТВИМА 

УКУПН

О 

ПОЕН

А 

РАНГ 

ЛИСТ

А 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗАВОДНИ 

БРОЈ 

ПОДНОСИЛ

АЦ 

ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ТРАЖЕНА 

СРЕДСТВ

А 

ДОДЕЉЕН

А 

СРЕДСТВ

А 

1 

451-04-

00029/202

1-09 

Платонеум 

друштгво са 

ограниченом 

одговорношћ

у за 

издавачку 

делатност 

Петроваради

н 

Светска 

баштина у 

Србији на 

Косову и 

Метохији- 

дигитализаци

ја зидног 

сликарства 

манастира 

Дечани- 

Друга фаза 

1.445.000,0

0 
800.000,00 89 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је  

Манастир Високи Дечани, 

уписан на листу Унеска, 

припрада светској 

култруној баштини која је 

угрожена. Употребом ИКТ 

у служби заштите и 

постављањем 

дигитализоване грађе на 

Претраживач културног 

наслеђа, остварује се 

велика видљивост и 

доступнот културног 

наслеђа Републике Србије. 

 



 

  

2 

451-04-

00047/202

1-09 

Агенција 

Инфотренд, 

Зоран 

Цветковић, 

предузетник, 

Издавање 

новина и 

часописа 

Техничко и 

архитектонск

о наслеђе на 

пругама 

Војводине 

720.000,00 500.000,00 89 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је тема 

пројекта дигитализација и 

презентација 

индустријског наслеђа од 

изузетног значаја. 

Пројекат је добро 

конципиран и самоодржив. 

Потребно је ускладити 

активности са додељеним 

средствима. 

 

3 

451-04-

00068/202

1-09 

Географски 

институт 

"Јован 

Цвијић", 

Српске 

академије 

науке и 

уметности 

Дигитализациј

а 

географских 

и 

историјских 

карата Србије 

660.000,00 600.000,00 88,33 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 



 

  

иновативан и иа висок 

степен утицаја на 

заједницу. 

 

4 

451-04-

000174/20

21-09 

Агенција МИ- 

Самостална 

агенција за 

информатику 

Апликација 

"Веронаука 

за све" 

640.000,00 500.000,00 88,33 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да духовно 

наслеђе и традиција једног 

народа представљају 

важан сегмент културног 

наслеђа. Савремена 

презентација са 

елементима едукације 

предност је овог пројекта. 

Пројекат је добро 

конципиран. Буџет је 

оправдан кроз јасно 

дефинисане актвности. 

Циљна група је широко 

постављена, а тема и начин 

презентације дигиталних 

садржаја гарантује 

одрживост. 

 

5 

451-04-

00172/202

1-09 

Мембриљо 

 

Градови 

Унапређене 

Реалности 

1.500.000,0

0 
700.000,00 88 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 



 

  

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да  

пројекат доноси 

иновативан приступ у 

дигитализацији културног 

наслеђа. Ускледити 

активности са додељним 

средствима. 

 

6 

451-04-

00048/202

1-09 

Математички 

институт 

САНУ 

Дигитализациј

а манастира 

Рача 

1.250.000,0

0 
700.000,00 88 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

добро конципиран и јасно 

усмерен ка 

дигитализацији. Додељена 

су финансијска средства 

само за активности на 

пројекту из области 

дигитализације. 



 

  

7 

451-04-

00188/202

1-09 

Управљач 

туристичког 

простора 

Лепенски 

Вир доо 

Приче из 

Лепенског 

вира на 

мултимедијал

ној 

платформи 

750.000,00 600.000,00 88 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је тема 

пројекта културни туризам 

од изузетног значаја за 

дигитализацију. Нова 

стална поставка овог 

локалитета захтева 

модернизацију 

презентације у сврху 

креирања културно-

туристичке понуде уз 

примену ИКТ. 

8 

451-04-

154/2021-

09 

Завод за 

културу 

војвођанских 

Русина 

Дигитализациј

а најстаријих 

црквених 

матичних 

књига 

грчкокатолич

ких црквених 

општина као 

начин 

очувања 

културног 

наслеђа 

русина у 

Србији 

652.000,00 600.000,00 88 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат од 

изузетног значаја за 



 

  

очување националног и 

културног идентитета 

Русина у Србији. Законска 

регулатива по питању 

видљивости ове 

дигитализоване грађе кроз 

пројекат се остварује. 

9 

451-04-

103/2021-

09 

Дом културе 

„Студентски 

град“ 

"Портрети 

Студењака 

кроз време"- 

Дигитализова

на фото-

архива о 

животу 

студената у 

Студентском 

граду 

744.000,00 600.000,00 87,67 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

инвоативан и промовише 

партиципативни модел 

прикупљања фотографске 

грађе из личних архива 

које тако постоју 

заједничко наслеђе.  

Ова тема је важна јер је 

недовољно заступљена и у 

званичним архивама нема 

довољно визуелних 

сведочанстава о њој.  

Чланови Комисије су 

сагласни да финансијским 

средствима не могу бити 

покривени трошкови 

закупа огласа и ПР јер 

нису нису повезани са 

процесом дигитализације. 

Потребно је ускладити 

активности са додељеним 

средствима. 

10 

451-04-

186/2021-

09 

Установа 

Градска 

библиотека 

Вук Караџић 

Косовска 

Митровица 

 

Дигитализациј

а завичајног 

фонда 

Градске 

библиотеке 

530.584,80 500.000,00 87 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 



 

  

Вук Караџић 

Косовска 

Митровица 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

посебно одговорио на 

критеријум општег 

интереса у култури у циљу 

заштите књижне грађе од 

значаја за локалну 

заједницу. Пројекат је 

добро образложен и 

финансијски оправдан. 

11 

451-04-

00093/202

1-09 

Факултет 

драмских 

уметности 

Курс 

Дигитализац

ија културног 

наслеђа - 

основни ниво 

728.880,00 600.000,00 86,67 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је подизање 

капацитета запослених у 

установама културе кроз 

организовање едукација 

изузетно важан сегмент 

дигитализације што је и 

тема овог пројекта. 



 

  

12 

451-04-

00106/202

1-09 

Археолошки 

институт 

Naissus 

Christianus. 

Дигитализац

ија и 

презентација 

споменика 

раног 

хришћанства 

у Нишу 

(Naissus) - у 

сусрет XVIII 

међународно

м конгресу 

хришћанске 

археологије, 

Београд 2023. 

1.294.450,0

0 
700.000,00 86,33 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом 

року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

изузетно усмерен ка 

дигитализацији. 

Активности 

дигитализације на пројекту 

треба да се финансирају 

додељеним износом, а 

финансирање осталих 

активности је потребно 

обезбедити из других 

извора. 

13 

451-04-

00061/202

1-09 

Електронски 

факултет у 

Нишу 

Платформа за 

3Д 

дигитализаци

ју 

непокретних 

културних 

добара 

Србије 

1.494.000,0

0 
900.000,00 86 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом 

року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 



 

  

Чланови Комисије су 

сагласни да пројекат на 

одличан начин приказује 

презентацију и промоцију 

културног наслеђа 

коришћењем савремених 

технологија. Резултати 

предмета дигитализације 

овог пројекта, креирање 

3Д објеката за особе са 

инвалидитетом су добар 

пример коришћења и 

приближавања 

дигитализоване грађе. 

Пројекат поштује 

препоруке за креирање 

дигиталних објеката које 

су дате у Смерницама за 

дигитализацију.  

Додељеним средствима 

нису подржана 

финансирања људских 

ресурса на овом пројекту. 
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451-04-

00127/202

1-09 

GO2TECH 

Нови вид 

интерпретаци

је и 

презентације 

дигиталног 

садржаја у 

музејима 

Србије 

620.000,00 500.000,00 85,33 

Документација 

подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом 

року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

иновативан. Приказан је 

нови вид дигиталне 

презентације и 

инерпретације кулурног 

наслеђа у дигиталном 

окружењу. 

Реинерпретација и 

модернизација сталне 

пставке уз примену ИКТ. 

Вишејезична апликација 



 

  

кроз коју се остварује 

доступност информација о 

културном наслеђу за 

велики број посетилаца. 

Предност пројекта су и 

планиране обуке 

запослених за корићење 

апликације. 
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451-04-

00190/202

1-09 

Факултет 

музичке 

уметности у 

Београду 

Дигитализациј

а 

традицонално

г музичког 

наслеђа 

Србије- 

Фоноархив 

Факултета 

музичке 

уметности 

432.850,00 300.000,00 82,33 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року.  

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

јасно дефинисан и 

додељена су средства само 

за активности које се 

односе на процес 

дигитализације у служби 

заштите. 

УКУПНО ДОДЕЉЕНО 

1202 0009 

ек 424 

9.100.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЕК 424, НЕПОДРЖАНИ 

ПРОЈЕКТИ 

рбр 
ЗАВОДНИ 

БРОЈ 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

ТРАЖЕНА 

СРЕДСТВА 

УКУПНО 

ПОЕНА 

РАНГ 

ЛИСТА 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 

16 

451-04-

00087/2021

-09 

Факултет 

техничких 

наука 

Развој стратегије за 

стандардизацију 

креирања 

фотограметријских 

3Д дигиталних 

објеката културног 

наслеђа - фаза II 

1.270.000,00 72,67 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат 

није на довољно јасан начин усмерен ка 

дигитализације. 
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451-04-

00092/2021

-09 

Факултет 

драмских 

уметности 

THE MAKING OF... 

дигитална 

прошлост и 

садашњост 

462.502,00 67,67 

 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да у пројекту 

нису јасно дефинисани излазни резултати и 

њихова самоодрживост. 
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451-04-

00095/2021

-09 

Универзитет 

у Београду, 

Архитектон

ски 

факултет 

Дигитални атлас 

скривених форми 

архитектонског и 

урбанистичког 

наслеђа 

модернизма у 

Србији (Акроним: 

Форм-ат) 

1.491.755,00 61,33 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 



 

  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат 

неекономичан, и није довољно разрађена 

структура буџета пројекта. 
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451-04-

00189/2021

-09 

Сигнет ЦС 

информацио

не 

технологије 

доо 

 

Храст 2.0- Пројекат 

Растко ЦМС 
1.500.000,00 54 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да у овом 

пројекту активности нису јасно дефинисане и 

нису повезане са наведеним ставкама у буџету.  

Ангажовање лица за реализацију пројекта није 

јасно образложено и повезано за активностима 

у процесу дигитализације. 
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451-04-

00019/2021

-09 

Универзитет

ска 

библиотека 

Светозар 

Марковић 

Читање на даљину 699.000,00 49,67 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат 

није економичан. Већински део буџета је 

опредељен за људске ресурсе и активности 

пројекта нису довољно усмерене ка 

дигитализацији. 
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451-04-

00110/2021

-09 

Музиколошк

и институт 

САНУ 

Набавка опреме за 

дигитализацију 

звука у 

Музиколошком 

институту САНУ 

866.000,00 49,33 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

активности пројекта нису довољно усмерене 

ка дигитализацији. 
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451-04-

00216/2021

-09 

Вук Ненезић 

ПР Фото 

Студио VR 

Photo Team 

Информативна 

музејско-

галеријска 

апликација 

"Галерије и 

музеји" 

894.100,00 48,67 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

активности обухваћене пројектом не прате 

ставке у буџету. Нису наведени партнери из 

области културе који ће радити на стручној 

евалуацији и верификацији дигиталног 

садржаја. 
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451-04-

00089/2021

-09 

Институт за 

савремену 

историју 

Виртуализација 

историјског 

памћења: 

деведесете 

1.000.000,00 47 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат 

није довољно разрађен и нису наведени 

начини сарадње у реализацији. 
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451-04-

00090/2021

-09 

Факултет 

драмских 

уметности 

Дигитализација 

српске епске 

поезије 

613.950,00 42,67 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат 

није довољно усмерен ка дигитализацији и 

буџет није добро конципиран с обзиром да је 

вићински опредељен за људске ресурсе и 

медијске садржаје. 
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451-04-

00091/2021

-09 

Факултет 

драмских 

уметности 

Дигитални ГЛАМ 449.000,00 39,67 

 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да пројектом 

није довољној јасно дефинисан процес 

дигитализације. Нису јасно дефинисани 

учесници и процеси дигитализације укључени 

у обуку. 

 

26 

451-04-

00119/2021

-09 

Археолошки 

институт 

Дигитализација као 

алат у 

популаризацији 

ранохришћанске 

археологије и у 

дијалогу са 

публиком- у сусрет 

18.том 

међународном 

конгресу 

хришћанске 

археологије, 

Београд 2023. 

1.424.200,00 39,67 

 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да буџет 

пројекта није довољно јасно разрађен и 

пројекат није економичан. 

 

27 

451-04-

00191/2021

-09 

NEXTGAME 

DIGITAL 

Виртуелни музеј 

Јасеновца 
1.430.000,00 31,33 

 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да фокус 

пројекта није на дигитализацији културног 

наслеђа. 
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451-04-

00155/2021

-09 

Филолошко-

уметнички 

факултет 

Универзите

та у 

Крагујевцу 

Дигитална база 

стваралаштва 

српских 

композитора 

1.070.362,00 30 

 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат неекономичан у погледу набавке 

техничке опреме која није оправдана кроз 

обим наведених активности. 

 

29 

451-04-

00227/2021

-09 

Владан 

Тркуља ПР 

рачунарско 

програмира

ње 

SANATEC7 

Ниш 

Виртуелна шетња 

лесковачком 

чаршијом 

900.000,00 29,33 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да стручни 

капацитети за реализацију пројекта нису у 

довољној мери разрађени и приказани. 

Пројектом није јасно дефинисан предмет 

дигитализације. 

30 

451-04-

00156/2021

-09 

Филолошко-

уметнички 

факултет 

Универзите

та у 

Крагујевцу 

Дигитализација 

српске ауторске 

музике- вековно 

стваралаштво на 

једном месту 

1.495.927,00 29 

 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат неекономичан, и ресурси за 

реализацију пројекта нису адекватно 

планирани. 
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451-04-

00129/2021

-09 

NEXTGAME 

DIGITAL 

Move 2021 

Музејски онлајн 

видео експонати- 

Museumns Online 

Video Exhibition 

1.470.000,00 28,33 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да буџет није 

довољно разрађен и нису приказани партнери 

у процесу дигитализације на пројекту. 

 

32 

451-04-

00055/2021

-09 

Факултет 

техничких 

наука 

Интерактивно 

виртуелно 

путовање - Нови 

Сад 1870-1970. 

1.120.000,00 28 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да у пројекту 

није довољно јасно дефинисан предмет 

дигитализације. 

 

33 

451-04-

00193/2021

-09 

Институт за 

Истражива

ње српских 

страдања у 

ХХ веку 

"Логори за Србе и 

припаднике ЈНА у 

бившим 

југословенским 

републикама 

током рата 1991 - 

1995." - 

интерактивна 

(дигитализована) 

изложба 

1.243.000,00 28 

 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат 

није довољно разрађен и иновативан. Буџет је 

тако конципиран да дигитализација није 

довољно заступљена у односу на покривање 

редовних трошкова и људских ресурса што 

доводи у питање одрживост пројекта. 
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451-04-

00211/2021

-09 

Музичка 

Школа 

"Марко 

Тајчевић" 

Дигитализација 

библиотичке грађе 

у Музичкој школи 

"Марко Тајчевић" 

1.251.000,00 28 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да није јасно 

разрађена тема и предмет дигитализације. Не 

види се иновативност пројекта и описане 

активности спадају у редовну активност 

подносиоца. 

35 

451-04-

00149/2021

-09 

Нивебиа доо 

Ниш 

Гис масовни 

отворени онлине 

курс за раднике у 

културном наслеђу 

609.000,00 27,33 

Документација подносиоца је уредна и 

пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да је овај 

пројекат није одговорио на Критеријуме за 

избор пројеката а 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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да се овај 

програм не користи у великој мери у 

установама културе као алат у дигитализацији. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЕК 463, ПОДРЖАНИ 

ПРОЈЕКТИ 

рбр 

О ПРОЈЕКТУ 

ОДЛУЧИВАЊЕ О 

ФИНАНСИЈСКИМ 

СРЕДСТВИМА 
УКУПНО 

ПОЕНА 

РАНГ 

ЛИСТА 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЧЛАНОВА 

КОМИСИЈЕ 

ЗАВОДНИ 

БРОЈ 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ТРАЖЕНА 

СРЕДСТВА 

ДОДЕЉЕНА 

СРЕДСТВА 

1 

451-04-

00199/2021

-09 

Завичајни музеј 

Књажевац 

Виртуелна 

галерија 

завичајног 

музеја 

Књажевац 

840,000.00 600,000.00 91.67 

 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат од изузетног значаја и 

као предност има прилагођавање 

дигиталног садржаја ОСИ увођењем 

новог вида презентације и 

интерпретације културног наслеђа 

Републике Србије. Пројекат има 

велики степен утицаја на квалитет 

културног живота 

заједнице.Потребно је ускладити 

активности са додељеним  

средствима. 

 



 

  

2 

451-04-

00124/2021

-09 

Музеј у 

Смедереву 

Постављање 

мрежног 

окружења и 

система за 

трајно чување 

података у 

Музеју у 

Смедереву 

1,293,440.00 900,000.00 89.67 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат јасно дефинисан а 

наведена опрема је неопходна за 

стварање предуслова за 

дигитализацију. Потребно је 

ускладити активности са додељеним 

средствима. 

 

3 

451-04-

00183/2021

-09 

Музеј рудничко-

таковског краја 

Дигитализација 

утврђења на 

Острвици: 

израда 

ситуационог 

плана и 

документовање 

очуваних зидова 

380,000.00 300,000.00 89.67 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат изновативан у сегменту 

дигитализације у служби заштите 

непокретног културног наслеђа 

коришћењем дигиталне 

фотограметрије. 

 



 

  

4 

451-04-

00011/2021

-09 

Музеј Војводине 

Нови Сад 

Платформа за е-

изложбе 
1,500,000.00 1,300,000.00 89.50 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат доноси иновативно решење 

за презентацију покретног културног 

наслеђа са све музеје у Републици 

Србији што је од изузетног значаја 

за дигитализацију. Нуди решење 

видљивости и чини доступним 

дигитализоване објекте ширем броју 

корисника. Потребно је ускладити 

активности са додељеним 

средствима. 
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451-04-

00028/2021

-09 

Културни 

центар Лаза 

Костић Сомбор 

Увођење 

музејских 

стандарда кроз 

дигитализацију 

у Културном 

центру Лаза 

Костић у 

Сомбору 

815,000.00 700,000.00 89.33 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат значајан за 

дигитализацију и у великој мери има 

утицај на квалитет културног 

живота заједнице. Реализацијом се 

остварују неопходни предуслови за 

дигитализацију, Потребно је 

ускладити активности са додељеним 

средствима. 
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451-04-

00027/2021

-09 

Народни музеј 

Зрењанин 

Редизајн сајта 

Народног музеја 

Зрењанин- друга 

фаза и креирање 

садржаја за 

платформу Е-

музеји 

750,000.00 550,000.00 89.00 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се лсожили да 

је пројекат иновативан у домену 

видљивости и доступности 

културног наслеђа, увођењем 

превода на енглески језик и 

поштовањем смерница за изглед 

интернет презентација јавних 

установа оставарује се висок степен 

позиционариња на интернету. 

Креирање нових видова 

интерпретације садржаја 

прилагођеног деци у дигиталном 

окружењу остарује се општи 

интерес у култури (образовању). 

Потребно је ускладити активности 

са додељеним средствима. 
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451-04-

00208/2021

-09 

Музеј савремене 

уметности 

Војводине 

"Хронологија 

излагања 

скулптуре у 

Србији 1945 - 

2000" - израда 

веб сајта 

550,000.00 500,000.00 89.00 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат добро образложен и 

оправдан потребним стручним 

капацитетима за реализацију и кроз 

њега се остварује висок степен 

утицаја на квалитет културног 

живота шире заједнице. 
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451-04-

00020/2021

-09 

Установа за 

културу Милан 

Коњовић 

Сомбор 

Израда 

дигиталних 

формата за 

потребе 

промоције 

Галерије Милан 

Коњовић 

употребом ИКТ 

635,000.00 500,000.00 89.00 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

се пројектом побољшава видљивост 

културног наслеђа од изузетног 

значаја које баштини Галерија. 

Потребно је ускладити активности 

са додељеним средствима. 
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451-04-

00113/2021/

2021-09 

Народна 

библиотека 

"Радоје 

Домановић" у 

Лесковцу 

 

Ризница 

успомена 
649,667.00 500,000.00 89.00 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројектом јасно дефинисан опсег 

дигитализације. Комисије посебно 

истиче као предност укључивање 

заједнице и подизање свести о 

важности културног наслеђа. 

Потребно је ускладити активности 

са додељеним средствима. 
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451-04-

00062/2021

-09 

Народни музеј 

Чачак 

Мултимедијални 

водич кроз 

културно благо 

града Чачка 

750,000.00 600,000.00 88.67 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат доприноси новом виду 

презентације и интерпретације 

културног наслеђа применом 

информационо-комуникационих 

технологија. Мултијезични водичи 

доприносе популаризацији 

културног наслеђа Републике 

Србије. Потребно је ускладити 

активности са додељеним 

средствима. 
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451-04-

00058/2021

-09 

Народни музеј 

Ваљево 

Традиционално 

културно 

наслеђе 

Знаменитог 

места 

Бранковина у 

дигиталним 

медијима 

870,960.00 600,000.00 88.67 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат иновативан у аспекту 

презентације дигитализованог 

нематеријалног културног наслеђа.  

 

Комисија сматра да треба подржати 

само активности везане за 

дигитализацију. Продукција филма 

није подржана финансијским 

средствима. Потребно је ускладити 

активности са одобреним 

финансијским средствима. 
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451-04-

00021/2021

-09 

Музеј Крајине 

Неготин 

Набавка опреме 

за потребе 

обављања 

процеса 

дигитализације 

културног 

наслеђа 

1,200,000.00 1,000,000.00 88.33 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат значајан за 

дигитализацију у домену 

повезивања установа ради обављања 

квалитетнијег процеса 

дигитализације. Потребно је 

ускладити активности са додељеним 

средствима. 
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451-04-

00038/2021

-09 

Установа 

културе центар 

за ликовну и 

примењену 

уметност Терра 

Примена 

фотограметрије 

у сврхе заштите 

и презентације 

скулптура из 

фундуса Центра 

Тера у Кикинди 

1,012,000.00 900,000.00 88.33 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат иновативан јер је 

усмерен ка примени фотограметрије 

у служби заштите. Потребно је 

ускладити активности са одобреним 

средствима. 
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451-04-

00014/2021

-09 

Музеј наивне 

уметности 

"ИЛИЈАНУМ" 

Унапређење 

видљивости 

рада Музеја 

наивне 

уметности 

"Илијанум" на 

интернету 

700,000.00 600,000.00 88.00 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат има изузетан утицај на 

културни живот заједнице и истичу 

добро испланирану самоодрживост. 

Пројекат доприноси презентацији 

фонда Илијанума, тј. сликара Илије 

Босиља, који је један од 50 

најзначајнијих наивних уметника 

целог света. Активности пројекта су 

детаљно разрађене и одговарају 

буџету. Пројектом је предвиђена 

употреба Смерница за 

дигитализацију и унос у ЈИС и 

Претраживач културног наслеђа. 

Потребно је ускладити активности 

са додељеним средствима. 
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451-04-

00088/2021

-09 

Библиотека 

Милутин Бојић 

 

Дигитализација 

заоставштине 

Милана 

Кашанина и 

дигитална 

обрада 

рукописне грађе 

Милутина 

Бојића 

употребом 

напредних AI 

технологија 

945,826.00 800,000.00 88.00 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

одабир предмета за дигитализацију 

овог пројекта је од посебног значаја. 

Пројекат на иновативан начин 

доприноси чувању и презентовању 

писане грађе. Постојећим 

капацитетима установе обезбеђена је 

одрживост пројекта. Потребно је 

ускладити активности са додељеним 

средствима. 
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451-04-

00100/2021

-09 

Архив 

Војводине 

Миграција 

података 

аналитичких 

описа у 

Архивски 

информациони 

систем АРХИС 

750,000.00 650,000.00 88.00 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат од посебног значаја за 

дигитализацијуи складу је са 

општим интересима у култури 

увођењем дигитализације у служби 

заштите архивске грађе. Потребно је 

ускладити активности са додељеним 

средствима. 
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451-04-

00150/2021

-09 

Галерија Лазар 

Возаревић 

Постављање 

основа за 

дигитализацију 

културног 

наслеђа у 

Галерији Лазар 

Возаревић у 

Сремској 

Митровици 

513,000.00 500,000.00 88.00 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да 

пројекат има изузетан значаја за 

дигитализацију у служби заштите. 

Кроз пројекат се остварују потребни 

предуслови за дигитализацију који 

су усклађени са општим интересима 

у култури 
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451-04-

00108/2021

-09 

Народна 

библиотека 

Пирот 

Завичајна 

дигитална 

колекција 

685,000.00 500,000.00 88.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови комисије су се сложили да 

набавка опреме јесте неопходни 

предуслов за рад на дигитализацији 

културног наслеђа. Потребно је 

ускладити врсту опреме која се 

набавља са висином одобрених 

средстава (пронаћи еквивалне 

уређаја). 
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451-04-

00158/2021

-09 

Спомен-збирка 

Павла 

Бељанског 

Виртуелна тура 

Спомен-збирке 

Павла 

Бељанског 

355,000.00 300,000.00 87.67 

 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат добро разрађен и 

иновативан. Виртуелна тура по 

сталној поставци Спомен збирке ће 

приближити поставку ове значајне 

установе културе и омогућити већу 

видљивост и доступност широј 

јавности. Овај вид презентације је 

иновативан у представљању 

установа културе и омогућава већу 

интерактивност са посетиоцима. 
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451-04-

00203/2021

-09 

Историјски 

архив Ниш 

 

Дигитализација 

архивске грађе 

великог формата 

668,000.00 600,000.00 87.67 

 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат посебно задовољава општи 

интерес у култури у области 

дигитализације архивске грађе 

великиг формата. Набавком опреме 

које је добро образложена и 

оправдана, стварају се предуслови за 

укључивање у процес 

дигитализације. 
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451-04-

00219/2021

-09 

Музеј Рас Нови 

Пазар 

Дигитализација 

фонда старе и 

ретке књиге и 

рукописних 

докумената из 

збирке Музеја 

Рас Нови Пазар 

750,000.00 600,000.00 87.33 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је избор грађе од изузетног значаја 

за дигитализацију у служби заштите. 

Потребно је ускладити активности 

са додељеним средствима. 
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451-04-

00225/2021

-09 

Народни музеј 

Топлице 

Прокупље 

Лица Плочника: 

дигитална 

биографија 

антропоморфни

х и зооморфних 

фигурина са 

локалитета 

Плочник 

708,000.00 600,000.00 87.33 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат иновативан у сегменту 

презентације дигиталних објеката 

археолошког културног наслеђа 

локалитета Плочник и од изузетног 

значаја за дигитализацију. Потребно 

је ускладити активности са 

додељеним средствима. 
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451-04-

00201/2021

-09 

Народни музеј, 

Аранђеловац 

"Учитај, сазнај и 

сачувај..." 

дигитализација 

и презентација 

јединствене 

збирке 

скулптура на 

отвореном (парк 

Буковичке бање 

у Аранђеловцу) 

1,120,558.00 800,000.00 87.33 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

овај пројекат има значајан предмет 

дигитализације, јединствену збирку 

скулптура на отвореном и истиче се 

повезаност са локалном, али и 

широм, заједницом. Употребом 

савремених техника у презентацији, 

сигурно је да ће порасти свест 

заједнице о потреби очувања Парка 

скулптура.  

Потребно је ускладити активности 

са додељеним средствима. 
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451-04-

00217/2021

-09 

Центар за 

културу Вук 

Караџић 

Лозница 

Виртуелна сталн 

а поставка слика 

Миће Поповића 

и Вере 

Божичковић 

Поповић 

980,000.00 800,000.00 87.00 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат иновативан у сегменту 

презентације кроз виртуализацију 

сталне поставке. Потребно је 

ускладити активности са одобреним 

средствима. 
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451-04-

00218/2021

-09 

Завичајни музеј 

Жупе 

Дигитализација 

културног 

наслеђа 

општине 

Александровац 

Прва фаза 

626,890.00 550,000.00 87.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат задовољава опште интересе 

у култури и подразумева набавку 

неопходне техничке опреме за 

стварање предуслова за 

дигитализацију. На основу донетог 

Правилника о дигитализацији 

културног наслеђа и Смерница, 

потребно је дигитализацију 

спровести у ЈИС-у и креирати 

дигиталну фотодокументацију 

покретног културног наслеђа. 

Потребно је ускладити активности 

са додељеним средствима. 
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451-04-

00212/2021

-09 

Културни 

центар Врбас - 

Градски музеј 

Набавка опреме 

за 

дигитализацију 

и презентацију 

културног 

наслеђа 

998,800.00 500,000.00 87.00 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

ће се реализацијом пројектом 

остварити несметан ток 

дигитализаџије (набавком опреме са 

детаљном спецификацијом, 

изабраном према врсти грађе која се 

дигитализује), да су активности 

пројекта у складу са буџетом и да 

остварује позитиван утицај на 

квалитет културног живота 

заједнице у сегменту презентације и 

промоције културног наслеђа. 

Потребно је ускладити активности 

са додељеним средствима (опрема). 
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451-04-

00210/2021

-09 

Завичајни музеј 

Параћин 

"Ревитализуј и 

оживи 

сликарство" - 

дигитални музеј 

стакла СФС као 

допринос 

прослави УН 

међународне 

године 

стакларства 

1,470,000.00 1,000,000.00 86.67 

Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у траженом 

року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

је пројекат од изузетног значаја за 

локалну заједницу и доприноси 

очувању индустријског наслеђа. 

Комисија сматра да треба подржати 

искључиво активности везане за 

дигитализацију. Потребно је 

прилагодити активности са 

одобреним средствима. 
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451-04-

00194/2021

-09 

Народна 

библиотека 

Неготин 

"Доситеј 

Новаковић" 

Набавка опреме 

за 

дигитализацију 

у Народној 

библиотеци 

"Доситеј 

Новаковић" 

Неготин 

1,149,443.00 600,000.00 86.67 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекат јасно дефинисан и 

разрађен. Као предност Комисија 

истиче повезивање установа културе 

ради заједничког коришћења опреме 

за дигитализацију. Овом пројектом 

дугорочно се обезбеђује потребна 

опрема за дигитализацију у служби 

заштите. Потребно је ускладити 

активности са додељеним 

средствима. 
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451-04-

00063/2021

-09 

Културни 

центар Брана 

Црнчевић 

Нови дизајн и 

подизање 

функционалност

и веб сајта 

културног 

центра Рума 

500,000.00 500,000.00 86.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

су јасно дефинисане активности 

пројекта и повезане са ставкама у 

буџету. Пројекат је од изузетног 

значаја и има иновативан приступ у 

побољшању видљивости и 

доступности културног наслеђа и 

културног садржаја Руме. 
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451-04-

00069/2021

-09 

Завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

Краљево 

 

Набавка 

рачунарске 

опреме у циљу 

интензивирања 

процеса 

дигитализације 

документације 

Завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

Краљево и уноса 

података у 

националну базу 

непокретних 

културних 

добара 

1,470,440.00 1,200,000.00 86.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат има значај за процес 

дигитализације јер се његовом 

реализацијом остварује предуслов за 

дигитализацију кроз подизање 

стручних и техничких капацитета. 

Потребно је ускладити активности 

са додељеним средствима. 
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451-04-

00187/2021

-09 

Народни музеј у 

Крагујевцу 

 

Виртуелни музеј 

индустријског 

наслеђа 

Крагујевца- 

Прва фаза 

1,250,000.00 800,000.00 86.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат представља преношење 

вредности сећања и посвећености у 

контексту обележавања културне 

историје Крагујевца као првог 

индустријског града у Републици 

Србији. Потребно је ускладити 

активности са додељеним 

средствима. 
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451-04-

00085/2021

-09 

Библиотека 

града Београда 

Израда 

апликација за 

повезивање 

дигиталних 

библиотека са 

библиотечко-

информационим 

системом 

БИСИС 5 у 

циљу ефикасног 

иновативног 

представљања 

културног 

наслеђа 

1,355,000.00 1,300,000.00 86.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекат од изузетног значаја јер 

представља увођење препорука и 

стандарда у употреби софтвера у 

библиотечко-информативној 

делатности. Пројекат је посебно 

усклађен са општим интересом у 

култури. 
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451-04-

00067/2021

-09 

Историјски 

архив Топлице 

Прокупље 

Побољшање 

информационо - 

технолошких 

ресурса 

Историјског 

архива 

"Топлице" 

Прокупље 

800,000.00 700,000.00 86.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекат од значаја за 

дигитализацију архивске грађе, јер 

набавка опреме и унапређење мреже 

јесте неопходни предуслов за рад на 

дигитализацији културног наслеђа и 

прикључење систему Архис. 

Потребно је ускладити активности 

које представљају набавку 

неопходне опреме са додељеним 

средствима. 
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451-04-

00034/2021

-09 

Градски музеј 

Сомбор 

Мултимедијални 

водич за 

презентацију 

културног 

наслеђа које се 

чува у Градском 

музеју Сомбор и 

депандансима уз 

продукцију 

мултимедијално

г садржаја који 

се 

имплементира 

на веб и 

мобилним 

петраживачима 

и апликацијама. 

650,000.00 550,000.00 86.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекат иновативан у сегменту 

презентације применом нових 

технологија. Реализацијом пројекта 

постиже се презентација три 

установе на територији града 

Сомбора. Пројекат поспешује развој 

културног туризма. Потребно је 

ускладити активности са додељеним 

средствима. 
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451-04-

00031/2021

-09 

Међуопштински 

историјски 

архив Шабац 

Набавка опреме 

за 

дигиталиацију 

архивске грађе 

1,500,000.00 1,000,000.00 85.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

наведена опрема оправдана и 

неопходна за стварање предуслова 

за дигитализацију архивске грађе а 

превасходно црквене књиге. 

Пројекат од изузетног значаја. 

Потребно је ускладити активности 

са додељеним средствима. 
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451-04-

00081/2021

-09 

Завод за 

заштиту 

споменика 

културе Ниш 

Дигитализација 

ратних 

меморијала- 

споменика 

ослободилачких 

ратова Србије у 

општини Црна 

Трава у 3Д 

технологији 

(фотограметрија

) 

557,550.00 500,000.00 84.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекат иновативан и одговорио је 

критеријуму видљивости и 

доступности, а такође подразумева 

нови вид презентације кроз 3Д 

фотограметрију. 
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451-04-

00166/2021

-09 

Народни музеј 

Ужице 

Виртуелна шетња 

кроз културно 

наслеђе 

нововарошке 

чаршије 

1,135,980.00 800,000.00 83.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекат иновативан и од изузетног 

значаја у презентацији и промоцији 

културног наслеђа Нове Вароши. 

Кроз пројекта се остварује висок 

степен утицаја на квалитет 

културног живота заједнице. 

Потребно је ускладити активности 

са додељеним средствима у 

активностима у буџету (опрема, 

људски ресурси и промоција на 

интернету). 



 

  

38 

451-04-

00121/2021

-09 

Југословенско 

драмско 

позориште 

Дигитални музеј 

ЈДП 
1,500,000.00 600,000.00 83.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат на иновативан начин 

доприноси презентацији 

дигитализоване грађе о раду једне 

од најзначајнијих позоришних кућа 

у земљи употребом ИКТ. Пројектне 

активности је потребно прилагодити 

одобреним средствима у буџету - 

софтвер. 
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451-04-

00153/2021

-09 

Историјски 

архив 31. 

јануар Врање 

Набавка 

рачунарске 

опреме за 

дигитализацију 

архивске грађе 

(скенери, 

рачунари и 

сториџ) 

1,090,251.00 800,000.00 82.67 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекат од значаја за 

дигитализацију и да је потребно 

ускладити додељена средства са 

планираним обимом активности. 
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451-04-

00064/2021

-09 

Библиотека 

Радоје 

Домановић 

Дигитализација-

очување 

завичајне 

баштине 

500,000.00 500,000.00 81.67 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекат од значаја за локалну 

заједницу и дигитализацију због 

одабира завичајне баштине као теме. 

У пројекту су јасно дефинисан циљ 

и значај грађе која је предмет 

дигитализације 
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451-04-

00215/2021

-09 

Центар за 

културу "Вук 

Караџић" 

Лозница 

Дигитална 

музејска 

поставка о 

животу и раду 

српског 

научника Јована 

Цвијића 

239,500.00 200,000.00 58.67 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекат иновативан и оправдан са 

аспекта стручних капацитета 

неопходних за реализацију пројекта 

и има висок степен утицаја на 

квалитет културног живота 

заједнице. 

УКУПНО ДОДЕЉЕНО 

1202 0009 

ек 463 

27.800.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЕК 463, 

НЕПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ 

рбр 
ЗАВОДНИ 

БРОЈ 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ТРАЖЕНА 

СРЕДСТВ

А 

УКУПНО 

ПОЕНА 

РАНГ 

ЛИСТА 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
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451-04-

00198/20

21-09 

Завичајни 

музеј 

Књажевац 

"Набавка 

опреме за 

унапређење 

процеса 

дигитализаци

је збирки 

завичајног 

музеја 

Књажевац" 

956,000.0

0 
56.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије се се сложили да 

се не препознаје намена поједине 

наведне опреме у пројекту. Није 

јасно објашњена употреба опреме и 

није повезана са активностима 

пројекта. 
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451-04-

00167/20

21-09 

Историјски 

архив Ужице 

Набавка 

опреме за 

израду 

Мрежног 

прикључног 

складишта 

Network 

Attach Storage 

NAS 

700,000.0

0 
54.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

буџет пројекта није разрађен и нису 

довољно јасно дефинисане 

активности у области 

дигитализације. Није јасно 

приказана потребна опрема за 

дигитализацију изабраног обима. 
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451-04-

00070/20

21-09 

Народна 

библиотека 

Смедерево 

Дигитална 

библиотека 

Народна 

631,297.0

0 
53.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 



 

  

библиотека 

Смедерево 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

се у процесу дигитализације користе 

информациони системи прописани 

правним актима министарства 

културе и информисања.  

 

Одабиром других решења не постиже 

се синхронизација са неопходним 

софтверима и платформама, и тиме 

пројекат (дигитални објекти 

културног наслеђа) нису видљив у 

мери у којој је захтевано да буде. 
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451-04-

00165/20

21-09 

Народни музеј 

Ужице 

Партизанска 

фабрика 

оружја и 

муниције из 

периода 

Ужичке 

републике 

1941. године, 

виртуелна 

стварност 

1,201,400.

00 
52.67 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

није довољно јасно дефинисан 

предмет дигитализације. 

Финансијски није довољно разрађен 

и повезан са активностима пројекта. 
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451-04-

00163/20

21-09 

Центар за 

културу 

Лазаревац 

Мултимедијал

ни водич кроз 

сталне 

поставке 

Модерне 

галерије 

Центра за 

културу 

Лазаревац 

981,540.0

0 
52.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 



 

  

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекта је неекономичан. Културна 

добра из фонда нису прво 

дигитализована у сврху заштите и на 

тај начин проглашена за културно 

добро. Не постоји објашњење 

одрживости пројекта (сајта и 

апликације у будућности у склопу 

обуке запослених). 
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451-04-

00056/20

21-09 

Народна 

библиотека 

Ужице 

"Дигитална 

ужичка 

периодика" 

1,495,521.

00 
52.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

се у процесу дигитализације користе 

информациони системи прописани 

правним актима Министарства 

културе и информисања.  

Одабиром других решења не 

постиже се синхронизација са 

неопходним софтверима и тиме 

пројекат није видљив у мери у којој 

је захтевано да буде. 
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451-04-

00037/20

21-09 

Народна 

библиотека 

"Илија М. 

Петровић" 

Пожаревац 

Набавка 

опреме и 

софтвера за 

дигитализаци

ју завичајне 

периодике 

Народне 

библиотеке 

"Илија М. 

Петровић" 

Пожаревац 

1,414,461.

20 
52.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

се у процесу дигитализације користе 

информациони системи прописани 

правним актима министарства 

културе и информисања.  

Одабиром других решења не 



 

  

постиже се синхронизација са 

неопходним софтверима и тиме 

пројекат није видљив у мери у којој 

је захтевано да буде. 
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451-04-

00207/20

21-09 

Народна 

библиотека 

"Ђура 

Јакшић" 

Набавка 

софтвера за 

наставак 

процеса 

дигитализаци

је 

544,000.0

0 
52.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

се у процесу дигитализације користе 

информациони системи прописани 

правним актима министарства 

културе и информисања.  

 

Одабиром других решења не постиже 

се синхронизација са неопходним 

софтверима и тиме пројекат није 

видљив у мери у којој је захтевано 

да буде. 
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451-04-

00196/20

21-09 

Јавна 

библиотека 

Дољевац 

Дигитализациј

а књижне 

грађе-набавка 

опреме и 

софтвера 

1,241,808.

00 
52.00 

 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

се у процесу дигитализације користе 

информациони системи прописани 

правним актима министарства 

културе и информисања.  

Одабиром других решења не 

постиже се синхронизација са 

неопходним софтверима и тиме 

пројекат није видљив у мери у којој 

је захтевано да буде. 
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451-04-

00213/20

21-09 

Библиотека 

шабачка 

 

Дигитална 

библиотека 

Шапца 

828,000.0

0 
51.67 

 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

буџет пројекта није довољно 

разрађен и финансијски је 

неоправдан. Није јасно дефинисан 

предмет дигитализације. 

Активности пројекта нису повезане 

са ставкама у буџету. 
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451-04-

00080/20

21-09 

Завод за 

заштиту 

споменика 

културе Ниш 

Израда 

интернет 

платформе за 

презентацију 

непокретних 

културних 

добара, 

градитељског 

наслеђа и 

ратних 

меморијала у 

3Д 

технологији 

(фотограметр

ија) 

1,215,000.

00 
51.33 

 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

активности пројекта нису довољно 

јасно усмерене ка дигитализацији и 

пројекат је неекономичан односно 

није одговорио на критеријум 

финасијске оправданости. 
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451-04-

00164/20

21-09 

Народни музеј 

Краљево 

3Д скенирање 

културног 

наслеђа: 

Манастир 

Црна река 

748,000.0

0 
51.33 

 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 



 

  

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат није довољно финансијски 

разрађен и повезан са активностима. 

Нејасна је сарадња са установама у 

чијој је надлежности изабрани 

предмет дигитализације. 
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451-04-

00152/20

21-09 

Народна 

библиотека 

Радоје 

Домановић у 

Лесковцу 

 

Лесковачка 

проширена 

стварност 

600,000.0

0 
50.33 

 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекат недовољно финансијски 

разрађен и нису јасно приказане 

улоге запослених у процесу 

реализације. 
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451-04-

00130/20

21-09 

Завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

града 

Београда 

Дигитализациј

а 

документациј

е- 

Дигитализаци

ја управних 

аката 

издаваних у 

сврхе 

извођења 

радова на 

непокретним 

културним 

добрима и 

унос 

докумената у 

базу података 

Завода за 

заштиту 

споменика 

културе града 

Београда - 

прва фаза 

1,000,000.

00 
49.67 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

буџет пројекта није довољно 

разрађен, није јасно приказана 

доступност и видљивост 

дигитализованог материјала и није 

објашњено како би грађа била 

претражива. 

56 

451-04-

00173/20

21-09 

Народна 

библиотека 

Доситеј 

Онлајн 

приступ 

863,172.5

6 
47.67 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да 



 

  

Обрадовић 

Нови Пазар 

дигиталној 

библиотеци 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

буџет пројекта није усклађен са 

активностима. Пројекат је 

неекономичан и потребна опрема не 

одговара активностима пројекта. 
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451-04-

00226/20

21-09 

Центар за 

културу "Вук 

Караџић" 

Лозница 

Дигитални 

Вуков сабор 

400,000.0

0 
47.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат није одговорио на 

критеријум иновативности и нема 

јасно исказане спецификације 

потребне опреме како би се 

установило да ли одговара предмету 

дигитализације. Пројекат је 

недовољно разрађен. 
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451-04-

00139/20

21-09 

Историјски 

архив 

"Тимочка 

крајина" 

Зајечар 

Опрема у 

функцији 

дигитализаци

је архивске 

грађе 

1,475,000.

00 
46.67 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

избор опреме није усклађен са 

предметом дигитализације. Пројекат 



 

  

је финансијски неоправдан и 

потребна за стручним капацитетима 

у реализацији није јасно 

образложена. 
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451-04-

00076/20

21-09 

Градска 

библиотека 

Владислав 

Петковић 

ДИС 

Стручно 

саветовање 

Дигитализаци

ја у 

библиотекама 

Србије: 

практични 

одговори на 

стара питања 

360,000.0

0 
46.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат није довољно разрађен, 

област радионица и практична знања 

којима би учесници овладали су 

недовољно образложени и нису 

дефинини стручни капацитети 

потребни за реализацију овог 

пројекта. 
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451-04-

00171/20

21-09 

Народна 

библиотека 

Вељко 

Дугошевић 

Мини 

дигитални 

музеј 

Голупца 

782,000.0

0 
46.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да није 

јасно дефинисан предмет 

дигитализације, и активности 

пројекта нису финансијски 

оправдане. 
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451-04-

00071/20

21-09 

Завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

Краљево 

Набавка 

програма и 

опреме за 

дигиталну 

фотогеометри

ју - завршна 

фаза 

772,000.0

0 
44.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројектом нису дефинисани стручни 

капацитети потребни за реализацију 

пројекта. Као фокус је изабрана 

фотограметрија која захтева велику 

стручност. Активности пројекта 

нису довољно јасно разрађене. 
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451-04-

00072/20

21-09 

Завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

Краљево 

 

Набавка фото 

опреме ради 

потреба 

дигитализаци

је 

документациј

е Завода за 

заштиту 

споменика 

културе 

Краљево 

923,000.0

0 
44.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекат неекономичан у 

активностима које представљају 

набавку опреме. Нису јасно 

дефинисани предмети 

дигитализације: споменици културе, 

просторно-културно историјске 

целине, знаменита места или 

архелошка ископавања - бројни 

индикатори који би утицали на 

самоодрживост и оправданост 

пројекта. 
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451-04-

00123/20

21-09 

Завичајни 

музеј 

Коцељева у 

саставу 

Библиотеке 

"Јанко 

Веселиновић

" Коцељева 

Дигитализациј

а сталне 

музејске 

поставке 

Завичајног 

музеја 

Коцељева 

552,260.0

0 
44.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

се у пројекту не види јасна примена 



 

  

Смерница за дигитлизацију. Опрема 

је неодговарајућа за креирање 

дефиниасних 3Д објеката. 
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451-04-

00099/20

21-09 

Архив 

Војводине 

Виртуални 

водич кроз 

архив 

Војводине 

1,440,000.

00 
43.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

пројекат неекономичан и да 

активности нису јасно повезане са 

ставкама у буџету. 
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451-04-

00146/20

21-09 

Међуопштинс

ки Завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

Суботица 

Набавка 

опреме и 

софтвера за 

МЗЗСК 

Суботица за 

потребе 

спровођења 

процеса 

дигитализаци

је и 

унапређење 

квалитета 

дигитализова

ног 

материјала 

1,325,391.

00 
42.67 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат не подразумева процес 

дигитализације у служби заштите. 

Активности пројекта нису повезане 

са ставкама у буџету, а он је 

финансијски неоправдан. 
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451-04-

00009/20

21-09 

Историјски 

архив у 

Пироту 

Дигитални 

уређај - 

десктоп 

професионал

ни А1 скенер 

1,500,000.

00 
40.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 



 

  

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

наведена опрема није неопходна за 

дигитализацију планираног обима 

материјала, и није повезана са 

активностима пројекта. Стручни 

капацитети нису довољно јасно 

дефинисани, тако да би омогућили 

несметан ток дигитализације. 

67 

451-04-

00060/20

21-09 

Центар за 

културу Вук 

Караџић 

Виртуелни 

музеј језика и 

писма 

1,100,000.

00 
38.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да је 

буџет за реализацију пројекта 

неекономичан. Пројекат није 

довољно разрађен и нису јасно 

приказане активности 

дигитализације као ни одрживост 

пројекта. 

68 

451-04-

00147/20

21-09 

Историјски 

архив 

Краљево 

Виртуелна 

изложба 

"Епидемије у 

Кнежевини 

Србији у XIX 

веку" 

942,000.0

0 
37.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат нема у фокусу 

дигитализацију културног наслеђа у 

служби заштите. Буџет пројекта је 

неекономичан. 
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451-04-

00195/20

21-09 

Историјски 

архив Ниш 

"Старе књиге - 

нови сјај" 

402,600.0

0 
37.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

пројекат нема јасан план 

дигитализације који подразумева 

начин и технике креирања 

дигиталних објеката. Комисија 

сматра да пројекат није одговорио 

на критеријум иновативности. 
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451-04-

00045/20

21-09 

Градска 

библиотека 

Карло 

Бијелицки 

Дигитални 

путокази 

780,000.0

0 
35.33 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

буџет пројекта није јасно дефинисан 

и нема спецификације потребног 

хардвера за дигитализацију. Кроз 

пројекат се не види предмет 

дигитализације културног наслеђа. 
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451-04-

00120/20

21-09 

Установа- 

Јавна 

библиотека 

Бора 

Станковић 

Врање 

Формирање 

Одељења за 

дигитализаци

ју Јавне 

библиотеке 

Бора 

Станковић 

Врање са 

матичном 

функцијом за 

Пчињски и 

Косовско -

поморавски 

округ 

1,421,368.

50 
34.67 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

се у процесу дигитализације користе 

информациони системи прописани 

правним актима министарства 

културе и информисања.  

 



 

  

Одабиром других решења не постиже 

се синхронизација са неопходним 

софтверима и тиме пројекат није 

видљив у мери у којој је захтевано 

да буде. 
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451-04-

00030/20

21-09 

Центар за 

неговање 

традиције 

културе 

Абрашевић 

Крагујевац 

Израда 

дигиталног 

каталога 

српске 

народне 

ношње 

535,000.0

0 
32.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

фокус пројекта није дигитализације 

а буџет пројекта није финансијски 

оправдан. 

73 

451-04-

00078/20

21-09 

Центар за 

културу, 

спорт и 

туризам 

општине 

Беочин 

Набавка 

опреме за 

почетак 

дигитализаци

је завичајне 

збирке 

библиотеке, 

Јован Грчић 

Миленко 

1,500,000.

00 
31.00 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да у 

овом пројекту није јасно дефинисан 

предмет дигитализације и стручни 

капацитети неопходни за 

реализацију. Није видљив обим и 

циљ дигитализације. Планирана 

набавка опреме је неекономична и 

неоправдана. 

 

74 

451-04-

00074/20

21-09 

Историјски 

архив 

Лесковац 

Израда 

локалне 

рачунарске 

мреже и 

набавка 

софтверских 

дата сториџа 

800,000.0

0 
30.00 

 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

потребе за опремом за 

дигитализацију (детаљна 

спецификација која ће обезбедити 

несметан ток дигитализације) нису 

јасно исказане. Активности пројекта 

нису повезане са наведеним 

ставкама у буџету. 

 

75 

451-04-

00170/20

21-09 

Народни музеј 

Крушевац 

Виртуелна 

тура 

Народног 

музеја у 

Крушевцу 

860,000.0

0 
29.00 

 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су сагласни да 

доступност дигитализованом 

материјалу од стране опште 

популације не сме бити 

комерцијализован. 

Опрема за дигитализацију није 

финансијски оправдана и на јасан 

начин повезана са активностима. 

 

76 

451-04-

00022/20

21-09 

Музеј Крајине 

Неготин 

Ангажовање 

особе за 

обављање 

процеса 

дигитализаци

је у установи 

културе 

Музеј Краине 

468,891.0

0 
22.67 

 

Документација подносиоца је уредна 

и пристигла је у траженом року.  

Чланови Комисије су се сложили да 

је овај пројекат није одговорио на 

Критеријуме за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени гласник 

РС“, брoj: 105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се сложили да 

ангажовање особе за послове 



 

  

обављања дигитализације може бити 

једна од активности у оквиру 

пројекта али не може бити 

самостални пројекат. Установе 

културе морају планирати стручне 

капацитете за спровођење процеса 

дигитализације у законски 

дефинисаном року. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЕК 481, 

ПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ 

рбр 

О ПРОЈЕКТУ 

ОДЛУЧИВАЊЕ О 

ФИНАНСИЈСКИМ 

СРЕДСТВИМА 
УКУПНО 

ПОЕНА 

РАНГ 

ЛИСТА 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
ЗАВОДНИ 

БРОЈ 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ 

НАЗИВ 

ПРОЈЕКТА 

ТРАЖЕНА 

СРЕДСТВА 

ДОДЕЉЕНА 

СРЕДСТВА 

1 

451-04-

00024/20

21-09 

Савез 

феминистички

х организација 

"(Ре)конекција) 

Дигитална 

платформа 

ЖеНСки музеј 

609,000.00 500,000.00 93.33 

 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

значајан за развој 

дигитализације и 

представља женско 

културно стваралаштво и 

наслеђе у складу са 

европским стандардима у 

дигитализацији и 

презентацији женске 

културе. 

 



 

  

2 

451-04-

00249/20

21-09 

Српски 

православни 

манастир 

Студеница 

Дигитализација 

културног 

наслеђа 

Манастира 

Студенице 

1,199,245.00 500,000.00 89.00 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат од 

изузетног значаја, уписан 

на листу Унеска, припрада 

светској култруној 

баштини и  дигитализација  

у великој мери утиче на 

степен квалитета 

презентације културног 

наслеђа. 



 

  

3 

451-04-

00223/20

21-09 

Удружење за 

културу, 

туризам и 

медије 

"Петроварадин 

медија" 

Дворци Србије 

- заштита 

културне 

баштине 

1,500,000.00 1,000,000.00 88.00 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса.  

 

Чланови комисије су се 

сложили да је пројект 

фокусиран на развој 

културног туризма као 

иновативан приступ у 

промоцији и презентацији 

културног наслеђа РС. 

Кроз пројекат се остварује 

висок степен видљивоси и 

доступности културног 

наслеђа и утицај на 

квалитет културног живота 

заједнице и шире јавности. 

Подизања свести о значају 

културног наслеђа за 

идентитет града, заједнице, 

државе. 



 

  

4 

451-04-

00052/20

21-09 

Матица Српска 

Речник 

славеносрпско

г језика 

500,000.00 500,000.00 87,00 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

јасно написан, добро 

планиран и од посебног 

значаја за дигитализацију.  



 

  

5 

451-04-

00044/20

21-09 

НВО Генератор 

идеја - 

Синтезис 

Редизајн 

портала 

"еМузеј" и 

програмирање 

странице за 

приступ 

906,000.00 500,000.00 85.67 

 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

инвативан и од посебног 

значаја због укљученог 

рада са децом. Пројекат је 

уновативан у домену 

организовања обука 

запослених кустоса 

педагога у раду са децом 

уз коришћење дигиталних 

технологија.  

Усклађен је са 

приоритетима 

дигитализације културног 

наслеђа и остварује се 

висок степен утицаја на 

квалитет културног живота 

заједнице. 

 



 

  

6 

451-04-

00036/20

21-09 

Платформа за 

студију 

културе 

CULTstore 

Дигитализација 

железничког 

наслеђа - 

виртуална 

тура 

банатском 

малом пругом 

1,440,000.00 800,000.00 85.00 

 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат од 

изузетног значаја посебно 

зато што му је фокус 

развој културног туризма. 

Остварује се унапређење 

интегративног приступа у 

заштити и презентацији 

културног наслеђа. 

Пројект је фокусиран на 

развој културног туризма 

као иновативан приступ у 

промоцији и презентацији 

културног наслеђа РС. 

Кроз пројекат се остварује 

висок степен видљивоси и 

доступности културног 

наслеђа и утицај на 

квалитет културног живота 

заједнице и шире јавности, 

у крајњој инстанци доводи 

до подизања свести о 

значају културног наслеђа 

за идентитет града, 

заједнице, државе. 

 



 

  

7 

451-04-

00221/20

21-09 

Плеј Медиа 
Дигитална 

доб(р)а 
750,000.00 500,000.00 84.00 

 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат од 

значаја у области 

дигиталне писмености. 

Кроз пројекат се остварује 

едукације о дигиталној 

писмености и онлајн 

комуникацији која се 

показала као неминост у 

раду установа културе за 

време трајања Ковида-19. 

Пројекат подразумева 

обуке у домену дигиталног 

маркетигна који је јако 

битан за рад установа у 

дигиталном окружењу са 

јасним циљем промоције 

културног наслеђа РС на 

глобалном нивоу. 

 



 

  

8 

451-04-

00026/20

21-09 

Умови Европе 

Унапређење 

презенације и 

промоције 

дигитализова

ног културног 

наслеђа на 

интернет 

презентацијам

а установа 

културе 

применом 

аналитике 

покрета очију 

700,000.00 500,000.00 79.33 

 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат од 

изузетног значаја.  

Комисија посебно истиче 

унапређење процеса 

дигитализације у овом 

пројекту коришћењем 

савремених алата 

применом аналитике 

покрета очију у циљу 

најбољег избора начина 

презентације у сврху веће 

видљивости и 

доступности. 
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451-04-

00035/20

21-09 

Српско 

археолошко 

друштво 

Дигитализација 

часописа 

"Гласник 

Српског 

археолошког 

друштва" 

570,000.00 200,000.00 73.33 

 

Документација подносиоца 

је уредна и пристигла је у 

траженом року. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

одговорио на Критеријуме 

за избор пројеката а 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 јединица локалне 

самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

 

Чланови Комисије су се 

сложили да је овај пројекат 

значајан за дигитализацију 

и предлажу подршку 

пројекта у активностима 

које подразумевају 

дигитализацију часописа 

ОЦР-овање. Потребно је 

ускладити активности 

пројекта са одобреним 

средствима. 

УКУПНО ДОДЕЉЕНО 

1202 0009 

ек 481 

5.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ОБЛАСТИ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЕК 481, 

НЕПОДРЖАНИ ПРОЈЕКТИ 

рбр 
ЗАВОДНИ 

БРОЈ 

ПОДНОСИЛАЦ 

ПРИЈАВЕ 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА 

ТРАЖЕНА 

СРЕДСТВА 

УКУПНО 

ПОЕНА 

РАНГ 

ЛИСТА 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ 
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451-04-

00128/2021

-09 

Културно 

друштво 

исламске 

заједнице 

Србије Гајрет 

Мултимедијална 

ризница: Сапутници 

калдрмом- Пола 

века Бајракли 

џамије 

725,000.00 70.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса.  

Чланови Комисије су се сложили да буџет пројекта 

није у складу са активностима и да одређене 

подактивности не подразумевају дефинисане 

ставке у буџету. 
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451-04-

00040/2021

-09 

Викимедија 

Србије 

Википедијанац 

стажиста 
499,460.00 65.67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови комисије су се сложили да кроз пројекат 

нису јасно дефинисане установе заштите заштите и 

врста грађе, као ни опсег дигитализације кроз који 

би се јасно стекао увид у оправданост пројекта и 

његову реализацију. Целокупан буџет подразумева 

ангажовање лица и за њихову оправданост је битно 

знати наведене критеријуме за оцену пројекта 

12 

451-04-

00169/2021

-09 

Зајечарска 

иницијатива 

Тимоком узводно: 

Дигитализација 

културног и 

индустријског 

наслеђа Зајечара (2. 

део) 

698,000.00 63.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. Чланови комисије су се сложили да није 

довољно образложена методологија дигитализације 

грађе, што је од кључног значаја за остваривање 

квалитетног приступа дигитализованом материјалу 

широј јавности. 
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451-04-

00053/2021

-09 

Музеј Српске 

православне 

цркве 

Подизање 

информационо-

комуникационих 

капацитета Музеја 

Српске православне 

цркве као матичне 

институције 

задужене за 

дигитализацију 

културног наслеђа 

Српске православне 

цркве 

1,100,195.00 54.67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да избор опреме 

за дигитализацију не одговара предмету 

дигитализације, пројекат је неекономичан. 
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451-04-

00224/2021

-09 

Удружење 

Етнопортал 

Етнопортал - корак 

више за културу 
839,000.00 51.67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса.  

Чланови Комисије су се сложили да се не виде јасно 

потребни стручни капацитети за реализацију 

пројекта. 
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451-04-

00222/2021

-09 

Хрватско 

културно 

уметничко 

друштво 

"Владимир 

Назор" Сомбор 

Дигитализација 

архивске грађе 

хрватско културно 

умјетничког 

друштва "Владимир 

Назор" Сомбор 

665,000.00 50.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

довољно разрађен у сегменту предмета 

дигитализације, количине и врсте материјала чија 

се дигитализација планира из чега не може да се 

закључи неопходност и оправданост опреме. 

Изостављено је представљање дигитализованог 

материјала на Претраживачу културног наслеђа 

(секција Пројекти у области дигитализације), као и 

остварење видљивостии дступности 

дигитализоване грађе. 
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451-04-

00148/2021

-09 

Удружење 

грађана 

Културни парк 

Ковиновица 

Отворена галерија 

Гружанска стаза - 

дигитализација 

културног, 

археолошког и 

историјског наслеђа 

Шумадије 

568,000.00 50.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

довољно јасан и разрађен, и да нису довољно 

образложени капацитети потребни за реализацију 

пројекта.  
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451-04-

00137/2021

-09 

Графички 

колектив 

Дигитализација и 

web презентација 

архивске грађе и 

колекције 

Графичког 

колектива из 

деведесетих година 

20.тог века 

692,000.00 49.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да активности 

пројекта нису усклађене са наведеним ставкама у 

буџету. 
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451-04-

00083/2021

-09 

Културно-

академски 

Форум 

ДИГИТАЛНИ 

БАРОК: сликарство 

Николајевске цркве 

у Земуну 

310,000.00 47.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

довољно јасно усмерен ка дигитализацији. 

Недовољно је истакнута видљивост 

дигитализованог наслеђа и промоција резултата 

пројекта. 
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451-04-

00220/2021

-09 

Кластер путева 

културе 

Дигитализација 

наслеђа на 

културној рути 

Путевима Тесле 

1,500,000.00 46.67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да буџет пројекта 

није довољно разрађен и већи део активности и 

средстава је опредељен за људске ресурсе и није 

довољно усмерен ка дигитализацији. 
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451-04-

00010/2021

-09 

Туристичко 

друштво 

"Земун" 

"Иконостас и зидно 

сликарство 

Николајевске цркве 

у Земуну" 

450,000.00 46.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да процес 

дигитализације није јасно дефинисан у пројекту 

као и стручни капацитити за обраду дигиталних 

објеката и документације. 

21 

451-04-

00145/2021

-09 

Удружење 

ликовних 

уметника 

Србије 

Набавка опреме 

неопходне за 

одвијање процеса 

дигитализације 

културног наслеђа 

Удружења 

ликовних уметника 

Србије 

783,000.00 45.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да активности 

пројекта нису довољно усмерене ка дигитализацији 

и пројекат је неекономичан. Несу разрађене све 

фазе процеса дигитализације и употреба софтвера 

за дигитализацију у зависности од предмета 

дигитализације. Не види се начин презентације, 

промоције, као и видљивости дигитализоване грађе 

и њена уоптребна вредност за подизање свести о 

значају дигитализоване грађе. 
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451-04-

00082/2021

-09 

Удружење 

Албанско 

Културно 

Друштво 

Перспектива 

Дигитализација 

културног наслеђа 

општине Бујановац 

408,600.00 44.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да се у пројекту 

не види јасан циљ дигитализације у служби 

културног наслеђа. Пројекат није иновативан и није 

препозната услађеност пројекта са општим 

интересом у култури и дигитализацији. 
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451-04-

00105/2021

-09 

Савез слепих 

Србије 

Дигитална 

Библиотека Савеза 

слепих Србије 

700,000.00 40.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса.  

Чланови Комисије су се сложили да у пројекту 

нису јасно дефинисани стручни капацитети и није 

детаљно разрађен финансијски план за реализацију 

пројекта. 
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451-04-

00050/2021

-09 

"У име народа!-

за слободну 

Србију" 

"Заборављени 

Београд - 

Виртуелна шетња 

кроз мање познату 

савремену историју 

Београда 

(Интерактивна 

Карта)" 

965,400.00 40.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да процес 

диитализације није јасно видљив у овом пројекту. 

Трошкови који су у буџету пројекта углавном се 

односе на истраживање материјала, хонораре 

сарадника и продукцију а ови трошкови нису 

директно везани за дигитализацију. 
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451-04-

00214/2021

-09 

Клуб студената 

археологије 
3ДСкен 747,940.00 39.67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да је пројекат 

неиновативан и буџет пројекта није јасно 

дефинисан и повезан за активностима. 
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451-04-

00073/2021

-09 

Центар за 

урбани развој 

Антички храмови 

посвећени женским 

божанствима на 

територији 

Републике Србије- 

интерпретација и 

3Д дигитална 

реконструкција 

740,000.00 39.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да активности 

пројекта нису усклађене са буџетом. У пројекту 

нису јасно дефинисане активноси креирања 3Д 

објеката као и начин презентације дигитализованог 

културног наслеђа. Стучни капацитети потребни за 

реализацију пројекта нису образложени. 
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451-04-

00101/2021

-09 

Задужбина 

Илије М. 

Коларца 

Дигитални Коларац 360,000.00 39.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да није јасно 

дефинисан предмет дигитализације. Активности 

пројекта не прате ставке у буџету.  

Није јасно образложено у којој области је 

планирана обука у процесу дигитализације. 
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451-04-

00041/2021

-09 

Удружење за 

неговање 

традиције - 

Нови Бечеј 

Дигитализација 

снимљеног 

материјала прве 

сеоске кабловске 

телевизије у 

Републици Србији - 

у Новом Милошеву 

за период 1995 - 

2012. година. 

600,000.00 39.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се лсожили да буџет пројекта 

није детаљно разрађен и усклађен са активностима 

пројекта. 
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451-04-

00162/2021

-09 

Удружење за 

развој 

квалитета 

живота и рада 

грађана 

Хуманис Ниш 

Престонице Србије 799,500.00 38.67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да је пројекат 

неиновативан, и да активности нису усмерене ка 

дигитализацији. 
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451-04-

00049/2021

-09 

Матица Српска 

Дигитализација 

Архиве Друштва за 

Српско народно 

позориште 

750,000.00 38.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су е сложили да је пројекат 

неекономичан и неиновативан. Наведене 

активности пројекта не одговарају развоју 

апликације као једном од процеса дигитализације 

већ њеном одржавању. Ангажовање стручних 

капацитета није јасно образложено и буџетом 

оправдано. 
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451-04-

00012/2021

-09 

Центар за 

друштвену 

стабилност 

Дигитализација 

архивске грађе у 

Рукописном 

одељењу Матице 

српске - пример 

циља 

дигитализације 

културних добара 

од изузетног и 

великог значаја 

600,000.00 36.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

довољно разрађен и нису јасно образложени 

потребни капацитети за реализацију пројекта.  
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451-04-

00268/2021

-09 

Епархија 

тимочка- 

црквена 

општина 

Неготин 

Елекронско 

архивирање у 

Епархији тимочког- 

црквена општина 

Неготин 

603,000.00 34.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да није јасно 

дефинисан предмет и технике израде дигиталних 

објеката. Стручни капацитети за за реализацију 

пројекта нију јасно образложени. 
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451-04-

00059/2021

-09 

Доситеј 

Обрадовић 

школа плус 

Представљање 

промоције културне 

баштине Чеха у 

Србији на 

иновативан начин 

358,000.00 34.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да није јасно 

дефинисан предмет дигитализације и није приказан 

процес спровођења дигитализације у служби 

заштите и презентације културне баштине. 
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451-04-

00159/2021

-09 

Кластер 

креативних 

индустрија 

Војводине 

Културни код 

војвођанских рома 
1,120,836.00 34.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

довољно усмерен ка процесу дигитализације. 

Планирани трошкови за реализацију пројекта се 

углавном односе на продукцију материјала а у 

мањој мери на дигитализацију постојеће аудио-

видео грађе. 
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451-04-

00160/2021

-09 

Удружење 

Worldmusic 

center - Serbia 

Традиционалне 

народне мелодије 

Србије у 

дигиталном 

формату 

1,500,000.00 34.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да је пројекат 

неекономичан. Буџет је већим делом опредељен за 

људске ресурсе који нису ангажовани за обављање 

послова дигитализације. 
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451-04-

00142/2021

-09 

Српско 

археолошко 

друштво 

Платформа за 

претрагу података о 

археолошком 

наслеђу Србије у 

објављеној 

литератури 

1,437,000.00 34.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да фокус пројекта 

је прикупљање и објављивање у стручној 

литератури што не чини дигитализацију културног 

наслеђа. 

Пројекат није одговорио на критеријум 

иновативности и буџетске оправданости. 
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451-04-

00094/2021

-09 

Удружење за 

заштиту истине 

о српском 

народу "21. 

новембар" 

Заборављени рат - 

хероизам и 

страдање 

Израда виртуалне 

галерије и базе 

података жртава 

Априлског рата 

724,000.00 32.67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

довољно јасно усмерен ка дигитализацији, јер не 

садржи приказ тока дигитализације у реализацији 

пројекта. Буџет за реализацију пројекта није 

довољно разрађен. 
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451-04-

00104/2021

-09 

Музичка 

омладина-

Крагујевац 

Дигитализација 

стваралаштва 

Исидоре Жебељан - 

композиторкини 

тренуци 

инспирације 

сачувани од 

заборава 

1,467,033.00 32.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да је пројекат 

неекономичан. Опрема за дигитализацију наведена 

у пројекту није неопходна за реализацију пројекта. 
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451-04-

00096/2021

-09 

Друштво за 

подизање 

Меморијалног 

центра српским 

жртвама 

геноцида у XX 

веку 

Виртуелна изложба - 

страдање деце у 

великом рату 

652,000.00 29.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да буџет пројекта 

није довољно разрађен и није јасно дефинисан 

предмет дигитализације.  

Нису јасно приказани видови сарадње са 

установама културе у процесу реализације овог 

пројекта. 
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451-04-

00054/2021

-09 

Удружење 

"Гергина" 

Неготин 

Влашка 

традиционална 

народна музика: 

Певање 1 

305,000.00 29.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

довољно јасно усмерен ка дигитализацији. 

Активности наведене у пројекту као што је израда 

диска и његова продукција и постпродукција не 

подразумевају дигитализацију културног наслеђа. 
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451-04-

00185/2021

-09 

Удружење 

Ризница српске 

духовности 

Дигитализација 

периодике 

Заграничне Русије у 

Србији и 

Краљевини 

Југославији 1920-

1944 

1,360,000.00 29.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да активности 

пројекта нису јасно повезане са ставкама у буџету 

и нису довољно усмерене ка дигитализацији. Кроз 

пројекат није јасно образложена видљивост и 

доступност дигитализоване грађе као и начин 

дигитализације. 
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451-04-

00209/2021

-09 

Академиски хор 

Colegium 

musicum 

50 година 

Академског хора 

Colegium musicum - 

објављивање веб 

монографије и 

дигиталног каталога 

нототеке 

1,292,160.00 29.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

довољно јасно одговорио на циљеве конкурса. 

Активности пројекта не одговарају току процеса 

дигитализације културног наслеђа у служби 

заштите. 
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451-04-

00181/2021

-09 

Центар за 

очување 

традиционалне 

културе и 

етнолошка 

истраживања 

Запис 

Сајт/ дигитална 

платформа 

"Оживљена 

прошлост српског 

села", Хроника села 

као драгоцен 

етнографски 

материјал приликом 

проучавања 

народне ношње 

Срба 

930,000.00 28.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

довољно разрађени усклађен са циљевима 

конкурса. Финансијска конструкција пројекта је 

непотпуна и није јасно дефинисана циљна група 
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451-04-

00114/2021

-09 

Удружење за 

очување и 

промоцију 

српске 

средњовековне 

културне 

баштине Краљ 

Стефан Урош I 

Израда апликације и 

сајта Српска 

средњовековна 

историја 

www.srpskasrednjov

ekovnaistorija.rs 

ради промоције 

српске 

средњовековне 

културно-

историјске баштине 

на интернету 

1,397,000.00 28.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да нису јасно 

дефинисани циљеви пројекта. Пројекат је 

неиновативан у сементу видљивости и доступности 

културног наслеђа. 
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451-04-

00042/2021

-09 

Фотографски 

документацион

и центар 

 

ЕКС Либрис 

Фотографије 
1,170,000.00 28.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да предмет 

дигитализације није довољно јасно приказан и 

стручни капацитети за реализацију пројекта нису 

добро испланирани. Опрема тражена за 

дигитализацију не одговара обиму дигитализације 

наведене у пројекту. 
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451-04-

00112/2021

-09 

Центар за 

очување 

традиционалне 

културе и 

етнолошка 

истраживања 

Запис 

Сајт и дигитална 

платформа 

"Традиционални 

накит Срба" 

1,378,000.00 28.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

одговорио на циљеве конкурса.  

Главни фокус пројекта није дигитализација, већ 

ревитализација,техника израде традиционалног 

накита и очување старих заната. 
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451-04-

00177/2021

-09 

Савез удружење 

ликовних 

уметника 

Војводине 

Фрагменти историје 

Савеза удружења 

ликовних уметника 

Војводине 

965,000.00 27.67 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

иновативан и нису јасно дефинисани стручни 

капацитети потребни за реализацију пројекта. Није 

јасно приказан начин и динамика дигитализације 

планираног материјала. 
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451-04-

00039/2021

-09 

ХУМАНИТАРН

Е 

ОРГАНИЗАЦИ

ЈЕ "СРПСКИ 

РАТНИК" 

СРПСКИ РАТНИК 1,455,000.00 26.00 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да пројекат није 

усклађен са циљевима конкурса. Активности у 

пројекту као што су креирање, продукција, дизајн и 

слично наведено у пројекту нису циљ 

дигитализације културног наслеђа. 
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451-04-

00033/2021

-09 

Организација 

потрошача 

Србије 

"Secrets of Serbia - 

digitalization of 

hidden cultural 

heritage of Serbia" 

(Тајне Србије - 

дигитализација 

скривеног 

културног блага 

Србије) 

995,000.00 25.33 

Документација подносиоца је уредна и пристигла је 

у траженом року. 

Чланови Комисије су се сложили да је овај пројекат 

није одговорио на Критеријуме за избор пројеката а 

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 јединица 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се сложили да у пројекту није 

јасно дефинисан предмет дигитализације и није 

довољно детаљно разрађен буџет за реализацију 

пројекта. Комисија сматра да није јасно дефинисан 

модел видљивости пројекта након реализације. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




