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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА 

Број: 401-01-211/2022-02 

 Датум: 26.04.2022.  

Б е о г р а д 

 Влајковићева 3 

 

  
 

 

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 

101/07, 95/10 , 99/14, 30/18-др.закон и 47/18), Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину 

("Службени гласник РС", бр. 110/21), а у вези са чланом 76. Закона о култури (“Службени 

гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и Предлога решења Комисије о 

избору пројеката у области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва број: 

401-01-210/2022-02 од 18.03.2022. године, а по расписаном јавном конкурсу Министарства 

културе и информисања од 25. децембра 2021. године за финансирање или суфинансирање 

пројеката у области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици 

Србији за 2022. годину, потпредседница Владе и министар културе и информисања доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у области 

дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва у 2022. години 

1. У области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва, по расписаном 

јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 25. децембра 2021. године за 

финансирање или суфинансирање пројеката у области културног наслеђа и савременог 

стваралаштва у Републици Србији за 2022. годину, финансираће се, односно 

суфинансираће се следећи пројекти: 

 

Р.  

Бр. 

Установа Назив пројекта  одобрено  

Економска класификација 424 наслеђе 

 

1.  Мирослава 

Јордановић- Павловић 

Дигитални мултимедијални водич Старог града 

Ужица 

900.000,00 
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испред Академије 

струковних студија 

Западна Србија 

2.  Српска академија 

наука и уметности 

Српски дигитални допломатар- дигитална база 

повеља и писама владара и црквених поглавара 

средњовековне Србије 

800.000,00 

3.  JUST START ДОО "Стакло у фокусу" у сусрет Међународној години 

стакла 2022 

400.000,00 

4.  Факултет драмских 

уметности 

Курс дигитализације културног наслеђа- основни 

ниво 

300.000,00 

5.  Универзитет у 

Београду- Институт за 

филозофију и 

друштвенутеорију 

Инсталација дигиталне 3Д реконструкције 

концентрационог логора Јасеновац 

400.000,00 

6.  Археолошки институт Виртуелни лимес- дигитализација локалитета на 

простору римског лимеса у циљу номинације и 

презентације будућег УНЕСКО светског културног 

добра- Подводна снимања 

500.000,00 

7.  Платонеум доо Светска баштина у Србији на Косову и Метохији- 

дигитализација зидног сликарства манастира 

Дечани- фаза III 

500.000,00 

8.  Срђан Томашевић ПР 

ЛЕСТЕ 

Израда туторијала за обуку за рад у Јединственом 

информационом систему 

700.000,00 

9.  Електронски факултет 

у Нишу 

Платформа за 3Д дигитализацију непокретних 

културних добара Србије 

700.000,00 

10.  Етнографски институт 

САНУ 

Израда дигиталне базе народних песама из архиве 

Етнографског института САНУ 

500.000,00 

11.  Музеј Жеравица Валоризација и евалуација фонда Музеја Жеравица 

у циљу остваривања његове видљивости 

600.000,00 

12.  НИП Компанија 

"Борба" а.д. 

Дигитални век Борбе 700.000,00 

13.  Сигнет ЦС 

информационе 

технологије доо 

Храст 2.0- Пројекат Растко ЦМС 500.000,00 

14.  Универзитет у 

Београду- 

Фармацеутски 

факултет 

Дигитализација фонда Музеја за историју 

фармације- фотограметријски приказ стопјница 

Правителствене апотеке 

200.000,00 

15.  Математички 

институт САНУ 

Дигитализација манастира Милешева 800.000,00 

16.  Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу за 

развој туризма 

Приче из Тврђаве- Голубачки град на 

мултимедијалној платформи 

500.000,00 
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Тврђава Голубачки 

град 

17.  Агенција МИ Апликација- интерактивне мапе цркава, манастира 

и црквишта Епархије врањске 

200.000,00 

18.  Карловачка гимназија Развој Сектора за дигитализацију културног 

наслеђа у Карловачкој гимназији 

300.000,00 

19.  Зоран Зеремски ПР 

фотографске услуге 

Create Pixel Studio 

Креирање дигиталне мастер и дериватне копије 

музејских предмета на примеру Музеја Војводине 

300.000,00 

20.  Завод за културу 

војвођанских Русина 

"Култура сећања"- историја и културна баштина 

војвођанских Русина кроз објективе локалних 

фотографа 

400.000,00 

21.  Универзитетска 

библиотека Светозар 

Марковић 

Читање издалека: едукација и подизање капацитета 

библиотекарског и научног кадра и промоција 

дигитализованог културног наслеђа 

300.000,00 

22.  Универзитет у Новом 

Саду- Академија 

уметности 

Онлајн база података Оргуље у Србији 100.000,00 

 Укупно 424  10.600.000 

 

  

Р. бр. Установа Назив пројекта  одобрено  

Економска класификација 463 наслеђе 

1.  Библиотека града 

Београда 

Унапређење платформе ResCarta- обезбеђивање 

врхунског OCR процеса и стварање услова за 

рашчитавање рукописа и црквенословенског језика 

1.460.000,00 

2.  Музеј војвођанских 

Словака 

Вируелна изложба цртежа Зуске Медвеђове 1.000.000,00 

3.  Музеј Војводине Нови 

Сад 

Надоградња Јединственог информационог система 

за музеје- модул за QR кодове и модул за 

израчунавање вредности предмета, збирки и музеја 

1.100.000,00 

4.  Народни музеј 

Кикинда 

Прилози за пут: дигитализација налаза из гробних 

целина некрополе из раног бронзаног доба у 

Мокрину 

500.000,00 

5.  Народни музеј Ужице Дигитални културни водич: Меморијали 

ослободилачких ратова Краљевина Србије 1912-

1918 

1.000.000,00 

6.  Центар за културу 

Стара Пазова 

Спровођење дигитализације у Центру за културу 

Стара Пазова 

400.000,00 

7.  Јавна библиотека Бора 

Станковић Врање 

Формирање Одељења за дигитализацију Јавне 

библиотеке Бора Станковић Врање са матичном 

800.000,00 
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функцијом за Пчињски и Косовско-поморавски 

округ 

8.  Завичајни музеј 

Књажевац 

Дигитализација музејске грађе Завичајног музеја 

Књажевац и нови видови презентације и 

интерпретације културног наслеђа 

700.000,00 

9.  Архив Војводине Конфесије у региону у периоду 1756-1895: 

Презентација црквених матичних књига креирањем 

тематске интернет платформе 

600.000,00 

10.  Лесковачки културни 

центар 

Нова Калодерма- Дигитална реконструкција 

фабрике Јована Влајчића и синова 

500.000,00 

11.  Историјски архив у 

Смедереву 

Подизање техничкигх капацитета Установе за 

потребе обављања процеса дигитализације 

архивске грађе 

500.000,00 

12.  Народна библиотека 

"Стеван Сремац" 

Сокобања 

Дигитализација Завичајног фонда и фонда старе и 

ретке књиге Народне библиотеке "Стеван Сремац" 

Сокобања 

400.000,00 

13.  Народни музеј Чачак 3Д реконструкција кнежевских тумула са 

локалитета Умке у Атеници код Чачка 

500.000,00 

14.  Културни центар 

Топола 

Виртуелна галерија- дигитализација слика 

насталих на сликарској колонији у Липовцу 

550.000,00 

15.  Завод за заштиту 

споменика културе 

Краљево 

Дигитална фотограметрија цркава брвнара на 

територији Завода за заштиту споменика култујре 

Краљево 

500.000,00 

16.  Завод за заштиту 

споменика културе 

Сремска Митровица 

Дигитализација планотеке Завода за заштиту 

споменика културе Сремска Митровица 

400.000,00 

17.  Музеј рудничко-

таковског краја 

Дигитализација Острвице: Архитектонска студија 

и 3Д реконструкција Горњег града и цркве у 

Подграђу (II фаза) 

450.000,00 

18.  Народна библиотека 

"Доситеј Обрадовић" 

Нови Пазар 

Онлајн приступ дигиталној библиотеци 650.000,00 

19.  Библиотека шабачка Трагови- дигитална библиотека Оскара Давича 400.000,00 

20.  Центар за културу 

"Вук Карџић" Лозница 

Интерактивна мапа научних истраживања и 

постигнућа Јована Цвијића 

450.000,00 

21.  Музеј Крајине Виртуелна културна баштина Неготинске Крајине 900.000,00 

22.  Завод за заштиту 

споменика културе 

Ниш 

Дигитализација непокретних културних добара и 

ратних меморијала - споменика ослободилачких 

ратова Србије у општини Бела Паланка у 3д 

технологији (фотограметрија) 

350.000,00 

23.  Музеј винарства и 

виноградарства 

Стварање предуслова за дигитализацију у Музеју 

винарства и виноградарства и Завичајном музеју 

Жупе Александровац 

650.000,00 
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24.  Историјски архив Бела 

Црква 

Омогућавање дигитализације и доступности 

архивске грађе од изузетног и великог значаја у 

Историјском архиву Бела Црква 

500.000,00 

25.  Музеј рударства и 

металургије Бор 

Виртуелна разгледница Бора 800.000,00 

26.  Народи музеј у 

Крагујевцу 

Виртуелни музеј индустријског наслеђа 

Крагујевца- друга фаза 

1.000.000,00 

27.  Центар за културу 

"Вук Карџић" Лозница 

Дигитални хербаријум природних и културних 

вредности Предела изузетних одлика "Културни 

предео Тршић-Троноша" 

390.000,00 

28.  Галерија Милан 

Коњовић 

Виртуелна шетра кроз Галерију Милан Коњовић 700.000,00 

29.  Културни центар 

Врбаса- Градски музеј 

Стварање предуслова за несметан ток 

дигитализације - израда мреже музеја у Врбасу 

400.000,00 

30.  Народни музеј Зајечар Дигитални каталог/албум предмета од стакла из 

етнолошке збирке Народног музеја у Зајечару 

700.000,00 

31.  Музеј Рас Нови Пазар Интерактивни дигитални водич Новопазарске 

тврђаве 

600.000,00 

32.  Народни музеј 

Топлице 

е-Успомен@р завичаја мог 800.000,00 

33.  Матична библиотека 

Светозар Марковић 

Зајечар 

Дигитални отисак у функцији заштите - набавка 

опреме за дигитализацију културног наслеђа у 

црквама и манастирима Тимочке епархије, 

Матичне библиотеке Светозар Марковић Зајечар, 

Народног музеја Зајечар, Народне библиотеке 

Стеван Сремац Соковања и Народне библиотеке 

Његош Књажевац 

900.000,00 

34.  Музеј у Смедереву Дигитализација културне баштине смедеревског 

краја 

650.000,00 

35.  Градски музеј Вршац Мобилни водич кроз културног наслеђа града 

Вршца 

700.000,00 

36.  Галерија слика "Сава 

Шумановић" у Шиду 

Унапређење презентације, промоције и видљивости 

рада Галерије слика "Сава Шумановић" у Шиду на 

интернету 

700.000,00 

37.  Народни музеј 

Аранђеловац 

Аранђеловац- путовање у прошлост- Мобилни 

вишејезични мултимедијални водич кроз културна 

добра Аранђеловца 

550.000,00 

38.  Градска библиотека 

Владислав Петковић 

Дис 

Музеј поезије- мултимедијална дигитална 

апликација за промоцију културног наслеђа и 

развој културног туризма 

700.000,00 

39.  Музеј рудничко-

таковског краја 

Стварање услова за дигитализовану презентацију 

сталних поставки Музеја рудничко-таковског краја 

и унапређење web презентације 

450.000,00 



6 
 

40.  Историјских архив Рас 

Нови Пазар 

Подизањем техничких капацитета до брже 

дигитализације 

700.000,00 

41.  Народна библиотека 

"Илија М. Петровић" 

Пожаревац 

Набавка опреме и софтвера за дигитализацију 

завичајне периодике Народне библиотеке "Илија 

М. Петровић" Пожаревац 

500.000,00 

42.  Музеј наивне 

уметности "Илијанум" 

Израда фотодокументације уметничког фонда 

Музеја навине уметности "Илијанум" Шид за 

потребе дигитализације и имплементације у 

јединствени информациони систем за музеје- 

наставак пројекта 

450.000,00 

43.  Историјски архив 

Београда 

Едукација младих за коришћење онлајн доступне 

архивске грађе Историјског архива Београда као 

историјског извора првог реда за проучавање 

прошлости 

300.000,00 

44.  Завичајни музеј 

Прибој 

Фотодокументовање археолошких налаза- први 

корак ка дигитализацији 

700.000,00 

45.  Библиотека Вук 

Караџић Пријепоље 

Дигитални радио Полимље 800.000,00 

46.  Јавна библиотека 

Дољевац 

Дигитализација књижне грађе- набавка опреме и 

софтвера 

800.000,00 

47.  Градска народна 

библиотека "Жарко 

Зрењанин" 

Објављивање дигитализоване грађе Градске 

народне библиотеке "Жарко Зрењанин" на 

интернету и дигиталној читаоници 

650.000,00 

48.  Међуопштински завод 

за заштиту споменика 

културе Суботица 

Развој и унапређење мултимедијалне апликације 

"Споменици културе Војводине" 

750.000,00 

49.  Народна библиотека 

Смедерево 

Смедеревска дигитална библиотека 400.000,00 

50.  Народна библиотека 

"Радоје Домановић" у 

Лесковцу 

Дигитални легат Николаја Тимченка 400.000,00 

51.  Градски музеј Сомбор Осавремењивање рачунарске мреже Градског 

музеја Сомбор 

600.000,00 

52.  Центар за културу 

Ковин 

Дигитализација Археолошке збирке и Збирке фото-

апарата и камера Бранимира Карановића 

400.000,00 

53.  Међуопштински 

историјски архив 

Ваљево 

Набавка опреме за дигитализацију и рад у 

Архивском информационом систему 

600.000,00 

54.  ЈУ Народни музеј 

Врање 

Дигитализација часописа Врањски гласник 450.000,00 

55.  Народна библиотека 

Вељко Дугошевић 

Набавка опреме и софтвера за дигитализацију 

Легата Мите Мирковића и остале завичајне грађе 

Народне библиотеке Вељко Дугошевић 

450.000,00 

56.  Галерија Лазар 

Возаревић 

Фотографисање дела из фонда Галерије Лазар 

Возаревић у оквиру процеса дигитализације 

културног наслеђа 

300.000,00 
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57.  Историјски архив 

Ужице 

Заштита архивских збирки и фондова у служби 

грађана 

700.000,00 

58.  Градска библиотека 

Панчево 

Развој апликација и подизање информационо -

комуникационоих капацитета Градске библиотеке 

Панчево за потребе дигитализације културног 

наслеђа и савременог стваралаштва и њихове 

промоције 

700.000,00 

59.  Музеј Савремене 

уметности Војводине 

Дигитализација Музејских збирки као алат чувања 

и едукације 

600.000,00 

60.  Историјски архив 

Шумадије 

Дигитализација и унапређивање услова за чување и 

заштиту архивске грађе од изузетног и великог 

значаја 

600.000,00 

 Укупно 463 
 

37.150.000 

 

Р. 

бр. Корисник Назив пројекта 
 Oдобрено  

Економска класификација 481 наслеђе 

1. 
РеКонекција Дигитална платформа Женски музеј 

www.zenskimuzejns.org.rs 

450.000,00 

2. 
Платформа за студије 

културе CULTstore 

Виртуелна културне руте Новог Сада- НС КулТурс 900.000,00 

3. 
Викимедија Србије Википедијанац стажиста 250.000,00 

4. 
Српски православни 

манастир Студеница 

Дигитализација културног наслеђа Манастира 

Студенице 

400.000,00 

5. 

Умови Европе Примена музеологије у дигитализацији- усвајање 

знања о заштити покретног културног наслеђа у 

дигиталном окружењу 

400.000,00 

6. 
Фондација "Светозар 

Милетић" 

Дигитализација архивске грађе у Архиву 

Војводине- подизање капацитета запослених 

400.000,00 

7. 

Центар за друштвену 

стабилност 

Представљање процеса дигитализација и 

дигитализоване архивске грађе, као фундамента 

културног наслеђа у Историјском архиву града 

Новог Сада 

400.000,00 

8. 

Удружење ликовних 

уметника Србије- 

УЛУС 

Онлајн колекција "Забрањено наслеђе: Фонд 

младих уметника ликовних и примењених 

уметности 1972-1992" 

300.000,00 
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9. 

Центар за истраживање 

колективних 

идентитета и политичке 

митологије 

Презентација и афирмација критичке културе 

сећања у контексту значаја непокретне културне 

баштине на простору Србије 

500.000,00 

10. 

Црквена општина Нови 

Сад- СПЦ Епархија 

бачка 

Виртуелна тура кроз новосадске православне 

храмове 

1.500.000,00 

11. 

Удружење за културу, 

туризам и медије 

"Петроварадин медија" 

Дворци Србије- Заштита културне баштине- фаза II 700.000,00 

12. 

Црквена општина Нови 

Сад- СПЦ Епархија 

бачка 

Дигитализација културног наслеђа православних 

храмова Новог Сада 

700.000,00 

13. 

Удружење грађана БУМ Савремени живот културног наслеђа- Развој 

апликације BITE 2.0 за оживљавање материјалог 

културног наслеђа и едукацију младих 

300.000,00 

Укупно 481 7.200.000 

 

Р.  

Бр. 

Установа Назив пројекта  одобрено  

Економска класификација 424 стваралаштво 

 

1.  Агенција Инфотренд Заборављена архитектура банатских сокака 500.000,00 

2.  Дом културе 

Грачаница 

Дигитализација Дома културе Грачаница 700.000,00 

3.  Академија уметности 

Универзитета у Новом 

Саду 

Дигитализација збирке Кабинета малог цртежа 500.000,00 

4.  Факултет ликовних 

уметности 

ТОН/Техничка опрема за наставак започетних 

процеса дигитализације Кабинета графике ФЛУ 

300.000,00 

 Укупно 424  2.000.000 

 

  

Р. бр. Установа Назив пројекта  одобрено  

Економска класификација 463 стваралаштво 

1.  Библиотека Србољуб 

Митић Мало Црниће 

Имплементација дигиталне библиотеке "Србољуб 

Митић" 

200.000,00 
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2.  Установа културе 

Центар за ликовну и 

примењену уметности 

Тера Кикинда 

Продукција тродимензионалних дигиталних 

објеката покретног културног наслеђа у Музеју 

Тера 

350.000,00 

3.  Народно позориште 

Тоша Јовановић 

Дигитализација архиве Народно позоришта Тоша 

Јовановић 

500.000,00 

4.  Библиотека Центар за 

културу Кладово 

Набавка опреме програма и софтверског решења за 

спровођење процеса дигиталилзације завичајне 

грађе Библиотеке Центар за културу Кладово 

300.000,00 

5.  Народна библиотека 

Ћићевац 

Набавка опреме за дигитализацију 300.000,00 

6.  Порозиште Бошко 

Буха 

Дигитална библиотека и медијатека позоришта 

Бошко Буха 

850.000,00 

7.  Позориште лутака 

Ниш 

Дигитализација уметничке архиве Позоришта 

лутака Ниш 

600.000,00 

8.  Савремена галерија 

Суботица 

Дигитални водич "Савремена галерија Суботица" 600.000,00 

9.  Прво Приградско 

позориште Лазаревац 

Дигитализација у Првом Приградском позоришту 

Лазаревац 

100.000,00 

10.  Народни музеј 

Топлице 

Набавка рачунарске и електронске опреме 300.000,00 

11.  Позориште Атеље 212 Дигитална колекција и читаоница Атељеа 212 500.000,00 

12.  Народно позориште 

Сомбор 

Дигитализација савременог стваралаштва 

Народног позоришта Сомбор 

200.000,00 

13.  Народна библиотека 

Стефан Првовенчани 

Краљево 

Дигитализована стања за сва Повељина издања 200.000,00 

 Укупно 463 
 

5.000.000 

 

Р. 

бр. Корисник Назив пројекта 
 Oдобрено  

Економска класификација 481 стваралаштво 
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1. 

Удружење ликовних 

уметника Србије- 

УЛУС 

online Видео Архив Удружења ликовних уметника 

Србије 

400.000,00 

2. 
Удружење драмских 

писаца Србије 

Дигитални биографски лексикон драмских писаца 

Србије 

500.000,00 

3. 
Удружење грађана 

Круна 

Urban Heritage Hub-платформа за промоцију 

дигитализације урбане и уличне уметности 

300.000,00 

4. 
Ново културно насеље Метроплекс 2022-2122 200.000,00 

5. 

Центар за ликовно 

васпитање деце и 

омладине Војводине 

Дигитализација дела архиве Центра за ликовно 

васпитање деце и омладине Војводине 

200.000,00 

6. 

Удружење Албанског 

Културног Друштва 

Перспектива 

Дигитализација културног наслеђа као мотора 

едукације младих Општине Бујановац 

200.000,00 

7. 

Задужбина Милана 

Младеновића 

Дигитализација аудио- визуелног и другог 

архивског материјала фонда Задужбине Милана 

Младеновића 

200.000,00 

Укупно 481 2.000.000 

 

 

Укупно одобрена средства наслеђе:  

Укупно  424 10.600.000,00 

Укупно  463 37.150.000,00 

Укупно 481 7.200.000,00 

Укупно одобрена средства стваралаштво:  

Укупно  424 2.000.000,00 

Укупно  463 5.000.000,00 

Укупно 481 2.000.000,00 

Све укупно (424+463+481) 63.950.000,00 
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2.  У области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва, по 

расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 25. децембра 

2021. године за финансирање или суфинансирање пројеката у области културног 

наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србији за 2022. годину, неће се 

финансирати, односно суфинансирати следећи пројекти: 

 

р.бр

. 

Установа Назив пројекта  

1.  Српска академија наука и 

уметности 

Дигитализација нотне грађе и других докумената из 

заоставштина српских композитора 

2.  Академија уметности 

Универзитета у Новом 

Саду 

Дигитализација културног налсеђа методама савременог 

имиџинга 

3.  Друштво са ограниченом 

одговорношћу за развој 

туризма Тврђава 

Голубачки град 

Интерпретацијски илустративни аудио-светлостни програм за 

изложбу "Заповедници Голубачке тврђаве" 

4. 1

9 

Дејан Влашкалић ПР, 

Омнибус агенција за 

пружање услуга рекламе и 

пропаганде 

Архитектонски водич Београда- апликација за мобилне 

телефоне 

5. 1

0 

Археолошки институт Дигитализација као алат у популаризацији ранохришћанске 

археологије и у дијалогу са публиком- у сусрет XVIII 

међународном конгресу хришћанске археологије, Београд 

2023 

6.  Археолошки институт Набавка апликације за обраду облака тачака- ЛИДАР360 

7. . Археолошки институт ЛИДАР скенирање и ортофото снимање из ваздуха римског 

утврђења и насеља Timacum Minus 

8.  LiveViewStudio doo Дигитални водич кроз деведесете: проширени простори 

наслеђа Новог Сада кроз XR портале платформе Холоград 

9.  Веб портал Свет фолклора 

Краљево 

Свет фоклора веб портал 

10.  Александар Петровић у 

име NBGCREATOR 

агенције за пружање 

услуга у области интернет 

маркетинга 

Слуш- Аудио књиге на српском 

11.  Народни музеј Ужице Виртуелна шетња кроз сталну поставку Јокановића куће 

12.  Завод за заштиту 

споменика културе 

Краљево 

Набавка програма и опреме за дигиталну фотограметрију- 

завршна фаза 
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13.  Градска библиотека Карло 

Бијелицки 

Унапређење понуде и доступности информација о културно-

туристичким програмима развојем апликације СО кул-тура 

14.  Покрајински завод за 

заштиту споменика 

културе Петроварадин 

Подизање информацио-комуникационих капацитета 

Покрајинског завода за заштиту споменика културе 

15.  Градски музеј Вршац ГМВ го дигитал (GMV go Digital) 

16.  Центар за културу Вук 

Караџић 

Виртуелна шетња кроз Вуково двориште 

17.  Народни музеј у 

Смедеревској Паланци 

Дигитализација и визуелна презентација музејске грађе 

Народног музеја у Смедеревској Паланци 2022 

18.  Установа за културу и 

образовање Културни 

центар "Младост" Футог 

Ризница ношњи Србије 

19.  Културни центар "Лаза 

Костић" Сомбор 

Наставак процеса дигитализације фонда галерије Културног 

центра Лаза Костић Сомбор- мониторинг, евалуација и 

презентација дигитализоване галеријске делатности 

20.  Центар за културу "Вук 

Карџић" Лозница 

Развијање отворене дигиталне платформе Музеја језика и 

писма у Тршићу, Преплитање културне историје и савремених 

комуникација 

21.  Народна библиотека 

Вељко Петровић 

Развој напредних дигиталних платформи за дугорочне 

пројекте дигитализације завичајне грађе Народне библиотеке 

Вељко Петрковић у Бачкој Паланци 

22.  Центар за културу "Вук 

Карџић" Лозница 

Дигитални Вуков сабор 

23.  Музеј у Пријепољу Видео продукција и промоција културног наслеђа Музеја у 

Пријепољу на интернету 

24.  Архив Војводине Миграција података аналитичких описа у Архивски 

информациони систем АРХИС- наставак активности 

25.  Покрајински завод за 

заштиту споменика 

културе Петроварадин 

Едукација у циљу унапређења техника обраде и управљања 

дигитализованом грађом 

26.  Библиотека шабачка "Поглед уназад- у разговору са Глишом Бабовићем" 

27.  Туристичка организација 

Општине Нови Бечеј 

Дигитални водич кроз Завичајни музеј "Главашева кућа" у 

Новом Бечеју 

28.  Историјски архив Тимочка 

крајина 

Опрема у функцији дигитализације архивске грађе 

29.  Историјски архив Срем Набавка и осавремењавање опреме за дигитализацију 

архивске грађе и израда софтверског решења за нови сајт 

Историјског архива Срем 

30.  Архив Верослава 

Вељашевић Смедеревска 

Паланка 

Набавка скенера и унапређење веб сајта 

31.  Библиотека Димитрије 

Туцовић 

Дигитална библиотека Лазаревац: унапређење техничких 

услова за заштиту, представљање и коришћење 

дигитализоване грађе 
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32.  Завод за заштиту 

споменика културе града 

Београда 

Дигитализација документације- Дигитализација 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 

33.  Завичајни музеј Параћин Град прича 

34.  Сурдулички културни 

центар 

Културно наслеђе у дигиталној ери СКЦ, Општина Сурдулица 

35.  Народни музеј у 

Смедеревској Паланци 

Подкаст Народног музеја у Смедеревској Паланци 

36.  Општина Нова Црња Дигитализација наслеђа породице Чекоњић- виртуелна тура 

кроз имање Жомбољ 

37.  Задужбина краља Петра I 

Карађорђевића 

Израда новог дигиталног туристичко-културног водича у 

Задужбини краља Петра I Карађорђевића 

38.  Библиотекарско друштво 

Србије 

Инсталација, развој и објављивање претраживе дигиталне 

библиотеке Библиотекарског друштва Србије на основу 

МЕТС/АЛТО хмл технологије 

39.  Друштво српских 

родословаца "Порекло" 

Дигитализација часописа Годишњица Николе Чупића 

40.  Манастир Црна река Систематско дигитално снимање Манастира Црна река- фаза 

I 

41.  Културно академски 

форум 

Дигитализација религиозног сликарства 18. века из 

Манастира Грабовца 

42.  Удружење грађана Српско 

благо 

Дигитализација и дигитална презентација средњовековних 

задужбина жена ктиторки на простору Републике Србије 

43.  Савез слепих Србије е-Библиотека за особе оштећеног вида 

44.  Савез удружења ликовних 

уметника Војводине 

Архивска грађа Савеза удружења ликовних уметника 

Војводине: седам деценија континуитета (1946-2021) 

45.  Удружење композитора 

Војводине 

Удружење композитора Војводине на Претраживачу 

културног наслеђа- обележавање јубилеја 50 година од 

оснивања 

46.  Српска Православна 

Црква, Епархија рашко 

призренска 

Водич кроз културног наслеђе Епархије рашко-призренске 

47.  Српско археолошко 

друштво 

Платрофма за претрагу података о археолошком наслеђу 

Србије у објављеној литератури 

48.  Удружење уметника 

"АртНет" 

Станислав Бинички "На уранку"- Клавирски извод прве 

српске опере у дигиталној нотацији 

49.  Завичајни клуб општине 

Шид 

Израда фотодокументације Црквене ризнице Српског 

православног архијерејског намесништва шидског 

50.  Завичајно друштво Стара 

Павлица 

Богатство културно-историјског наслеђа града Краљева и 

Рашког округа на дигиталном водичу 

51.  Културно друштво 

муслимана Србије- Гајрет 

500 година Бајракли џамије "Сапутници калдрмом"- 

мултимедијална посета џамији 
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52.  Матица српска Дигитализација одабраних архивалија из збирке рукописног 

одељења Матице српске Лични фонд "Милан Кашанин 1895-

1981" Стеријини рукописи 

53.  Центар за активизам 

Врање 

Дигитално мапирање културне баштине у Пњичском округу 

54.  Библиотеке Српске 

Патријаршије 

Дигитализација рукописног фонда Библиотеке Српске 

Патријаршије 

55.  УНИХУБ Емпатија- Дигитални процес едукације културног наслеђа 

56.  Удружење грађана Перило 

Забрежје 

Дигиталилзација и представљање наслеђа Зенит и 

заоставштине младозенитиста Тревелера из Колеције Перило 

57.  Хрватско културно 

уметничко друштво 

"Владимир Назор" Сомбор 

Дигитализација архивске грађе прикупљане од 1936. године 

Хрватског културно-уметничког друштва "Владимир Назор" 

Сомбор 

58.  Академских хор Collegium 

musicum 

Надоградња сајта и дигитализација грађе за представљање и 

чување баштине Академског хора Collegium musicum као 

репрезента женског културног наслеђа 

59.  Музеј СПЦ Подизање информационо.комуникационих капацитета Музеја 

Српске православне цркве у циљу очувања, заштите, 

дигитализације и презентације културних добара 

60.  Друштво за подизање 

Меморијалног центра 

српским жртвама геноцида 

у XX веку "Српски 

Меморијал" 

Српска деца у вртлогу Великог рата- Виртуелна 

дигитализована изложба 

61.  Удружење Digital 

innovation solutions 

Дигитални мултимедијални водич и мобилна Андроид и iOS 

апликација "Од Народне банке Краљевине Југославије до 

Фабрике оружја и муниције у Ужицу 1941. године" - I фаза 

62.  Регионални инфо центар Дигитализација ЛГБТ стваралаштва у савременој српској 

култури 

63.  Фондација Ранко 

Жеравица 

Савремени приступ презентацији музејске поставке 

Фондације Ранко Жеравица кроз иновативни, интерактивни и 

мултимедијални приступ 

64.  Матица српска Речник славеносрпског језика 

65.  Фет фектори Дигитализација монографије за очување поетског културног 

наслеђа са југа Србије- Анализа доминантних мотива у 

текстовима песама са југа Србије 

66.  Епархија врањска Српске 

православне цркве 

Мобилни мултимедијални водич кроз културно благо 

манастира светог Прохора Пчињског 

67.  Центар за културни 

туризам 

Дигитални културни водич "Виа Сербика" 

68.  Национални комитет 

ICOM -а Србије 

Дигиталн аплатформа наслеђа стакла на територији Србије- 

фаза 2 

69.  Удружење Србија на клик Србија на клик 

70.  Удружење Заједница 

ветерана Србије 

Друга димензија историје- Дигитализација споменика града 

Београда 
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71.  Матица бошњачка Израда дигиталног писма "Босанчица" 

72.  Удружење за заштиту 

истине о српском народу 

"21. новембар" 

Српска стратишта XX века, дигитализоване интерактивне 

мапе- Друга фаза: БиХ 1992-1995 

73.  Удружење бораца Сабор 

Горњи Милановац 

Дигитализација наше прошлости- Споменици Рудничко-

Таковског краја 

74.  Фондација Бабка Ковачица Формирање Центра за дигитализацију Словачког наивног 

сликарства у Србији 

75.  Платформа за студије 

културе CULTstore 

Грађевине које су одређивале стил живота- сто двораца на 

једној online платформи 

76.  УГ Збирка Шећеровић 

Цонић- Дом Јеврема 

Грујића 

Наставак пројекта Мултимедијална виртуелна тура кроз музеј 

Дом Јеврема Грујића "Скривено благо на клик од вас" 

77.  Центар за изстраживање 

религије и политике 

Резултати и пормоције процеса дигитализације културног 

наслеђа у Србији 

78.  Факултет музичке 

уметности у Београду 

Стварање дигиталне базе (снимака и партитура) савремене 

српске електроакустичне музике и унапређење њене 

промоције 

79.  Универзитет у Новом 

Саду- Академија 

уметности 

Терабајт Академског позоришта 

80.  GO2TECH DOO Serbian Art драјв- дигитализација савременог стваралаштва 

81.  Јасен Бгд доо Развој система за дигитализацију Енглеско-српског лексикона 

права 1-2 и Српско-енглеског лексикона права (аутор Живко 

М. Чуле) за коришћење у изабраним државним установама и 

институцијама у Републици Србији- Фаза 1 

82.  Inform Technologies doo 

Novi Sad 

Art Link Serbia 

83.  Академија уметности 

Универзитета у Новом 

Саду 

Теорија и пракса дигитализације музичких радио и ТВ 

емисија: едукација запослених у Радио Телевизији Војводине 

84.  Центар за културу Сава 

Дечанац 

Савремена едукација и подизање капацитета за савремено 

доба за потребе Центра за културу Сава Дечанац 

85.  Радио- Телевизија Пулс РТВ ПУЛС Дигитална архива 

86.  Факултет драмских 

уметности 

Дигиталне архиве: Дигитализација, архивизација и 

истраживање филмског и аудио-визуелног наслеђа ДАИ 

87.  Дворана Дома Синдиката МОЈ ОФФ- онлине платформа за гледање филмова 

88.  Установа Центар за 

културу и туризам 

Младеновац 

Дигитализација биоскопа- 3Д наочаре и уређај за 

стерилизацију 

89.  Музичко оперско 

театарска организација 

МОТО 

ПОРТООПЕРА- информативни и едукативни портал за младе 

оперске уметнике, професионалце и љубитеље опере 

90.  Удружење грађана БУМ ДигиКултура- Популаризација културног наслеђа и 

савременог стваралаштва путем дигитализације 
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91.  ДОКСРБИЈА- 

Документаристи Србије 

КиМотека- мапирање целокупне аудиовозуелна грађе о 

Косову и Метофији 

92.  Асоцијација Културанова Чуј књиге 

93.  Удружење грађана Фокус 

арт 

Дигитализација и репродукција ауторског модног израза 

94.  Удружење грађана ББ Арт MixIT 

95.  Ремонт- независна 

уметничка асоцијација 

Дигитализација архиве Ремонт Нуа 

 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ОДБАЧАЈ 

1 Војни музеј у Београду Дигитални мултимедијални водич Војног музеја у Београду 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Министарство културе и информисања  је 25.12.2021. године, на основу члана 76. став 1. 

Закона о култури („Службени гласник РС”. број 72/09, 13/16, 30/16-испр. 6/20, 47/21 и 78/21) 

расписало јавни конкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног 

наслеђа и савременог стваралаштва у Републици Србији у 2022. години, између осталих и за 

области дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва. Конкурс је био отворен 

од 25.12.2021. године до 25.01.2022. године. 

Потпредседница Владе и министар културе и информисања је Решењем број: 119-04-

34/2022-02 од 22. фебруара 2022. године образовала Комисију за избор пројеката у области 

дигитализације културног наслеђа и савременог стваралаштва по расписаном јавном конкурсу 

Министарства културе и информисања од 25.12.2021. године, за финансирање или 

суфинансирање пројеката из области културног наслеђа и савременог стваралаштва у Републици 

Србији у 2022. години. 

Комисија је од укупно 215 пријава пристиглих на Конкурс из области дигитализације 

културног наслеђа и савременог стваралаштва предложила за финансирање односно 

суфинансирање 119 пројекта у укупном износу од 63.950.000 динара.  

Комисија је увидом у приспелу документацију проверила правовременост и 

комплетираност свих пристиглих пријава. Одлучивање о пројектима Комисија је вршила 

сагласно члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који 

се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 

јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, брoj: 105/16 и 112/17), тако што је сваки 

члан Комисије оцењивање вршио посебно, за сваки пројекат појединачно, на основу критеријума 

из члана 3. Уредбе. Потом је, као коначна вредност, узимана средња оцена. Максималан број 

бодова је 100, а Комисија је предложила да буду подржани пројекти са 71 и више бодова.  

Након извршеног детаљног прегледа свих валидних пријава и извршене валоризације 

истих, Комисија је, применом критеријума и мерила из горе наведене Уредбе, донела Предлог 
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Решења о избору пројеката који ће се финансирати односно суфинансирати из буџета Републике 

Србије у 2021. години број: 401-01-210/2022-02 од 18.03.2022. године.  

Потпредседница Владе и министар културе и информисања, на основу горе наведеног 

Предлога решења Комисије, доноси Решење о додели средстава за финансирање или 

суфинансирање пројеката у области дигитализације културног наслеђа и савременог 

стваралаштва,  који ће се финансирати или суфинансирати у 2022. години, са програма 1202 

предвиђене за Унапређење система заштите културног наслеђа у оквиру 0009 - Дигитализација 

културног наслеђа, на ек.класификацијама 424, 463 и 481, из средстава обезбеђених Законом о 

буџету Републике Србије за 2022. годину ("Службени гласник РС", бр. 110/21). 

 

Пројекти који се предлажу за финансирање: 

Наслеђе: 

Р.  
Бр. 

Установа Назив 

пројекта 

 Тражени 

износ  

 Одобрено број 

бодов

а 

 образложење  

1.  Мирослава 

Јордановић- 

Павловић 

испред 

Академије 

струковних 

студија 

Западна 

Србија 

Дигитални 

мултимедијал

ни водич 

Старог града 

Ужица 

2.000.000,

00 

900.000,00 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 пројекат има врло 

иновативан приступ у 

дигитализацији и 

презентацији непокретног 

наслеђа. Реализација пројекта 

представља бенефит за целу 

заједницу. 
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2.  Српска 

академија 

наука и 

уметности 

Српски 

дигитални 

допломатар- 

дигитална 

база повеља и 

писама 

владара и 

црквених 

поглавара 

средњовековн

е Србије 

1.500.000,

00 

800.000,00 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 врло 

иновативан као и да се бави 

периодом од 12. до 15. века. 

Наставак је ранијих пројеката 

те је од занчаја да се овај део 

истраживања настави. 

Његовом реализацијом биће 

презентован веома важан 

корпус средњовековне 

писане грађе. 

3.  JUST START 

ДОО 

"Стакло у 

фокусу" у 

сусрет 

Међународној 

години стакла 

2022 

879.700,00 400.000,00 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 
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по тексту Конкурса. 

Дигитализација и 

презентација богате 

колекције стакла из фонда 

Музеја примењене 

уметности, у оквиру 

међународне године стакла, 

додатно ће утицати на 

видљивост тог вида наслеђа. 

4.  Факултет 

драмских 

уметности 

Курс 

дигитализациј

е културног 

наслеђа- 

основни ниво 

728.880,00 300.000,00 84,67 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 прихватањем 

овог пројекта велики бенефит 

имају запослених из више 

културних области. У питању 

је наставак пројекта којим се 

омогућава обука запослених 

у установама културе у 

фотографисању 3Д предмета, 

што је врло битно будући да у 

музејима углавном не постоји 

систематизовано радно место 

фотографа. 

5.  Универзитет у 

Београду- 

Институт за 

филозофију и 

друштвенутео

рију 

Инсталација 

дигиталне 3Д 

реконструкциј

е 

концентрацио

740.000,00 400.000,00 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 
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ног логора 

Јасеновац 

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 

сећања на логор Јасеновац. 

Пројекат негује културу 

сећања. Реализација пројекта 

утиче на едукацију 

становништва о највећем 

месту страдања српског 

народа у 20. веку.  

6.  Археолошки 

институт 

Виртуелни 

лимес- 

дигитализациј

а локалитета 

на простору 

римског 

лимеса у циљу 

номинације и 

презентације 

будућег 

УНЕСКО 

светског 

културног 

добра- 

Подводна 

снимања 

732.000,00 500.000,00 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 одржив. 

Дигитализацијом и 

стварањем виртуелних 



21 
 

модела, као и презентацијом 

потопљених локалитета у 

Ђердапској клисури који 

нису доступни савременом 

посетиоцу затвара се велика 

целина која је изузетно 

значајна у модерној 

презентацији и очувању 

културног наслеђа. Одликује 

се иновативним приступом у 

коришћењу најсавременијих 

метода дигитализације 

непокретног културног 

наслеђа. 

7.  Платонеум 

доо 

Светска 

баштина у 

Србији на 

Косову и 

Метохији- 

дигитализациј

а зидног 

сликарства 

манастира 

Дечани- фаза 

III 

750.000,00 500.000,00 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 су за пројект 

обезбеђена значајна средства. 

Пројекат је врло иновативан. 

Пројекат је веома значајан за 

српску баштину. Улази се у 

трећу фазу пројекта. У 

питању је дугорочни пројекат 

који је добро конципиран и 

стручно постављен. 

Видљивост ће бити 

обезбеђена уносом у ЈИС и 

прикључењем на Портал за 
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размену дигиталних 

међународних пројеката у 

области културе. 

8.  Срђан 

Томашевић 

ПР ЛЕСТЕ 

Израда 

туторијала за 

обуку за рад у 

Јединственом 

информацион

ом систему 

1.500.000,

00 

700.000,00 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 ће реализацијом 

пројекта бити надограђен 

ЈИС модулом који ће 

омогућити континуирану 

обуку музејских стручњака и 

утицати на једнобразну 

обраду и унос података о 

покретном културном 

наслеђу. Пројекат од кога ће 

доста крајњих учесника 

имати бенефит. 

9.  Електронски 

факултет у 

Нишу 

Платформа за 

3Д 

дигитализациј

у непокретних 

културних 

добара Србије 

1.498.000,

00 

700.000,00 83,67 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, 
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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 ово представља 

наставак пројекта који је 

Електронски факултет 

покренуо. Одлични резултати 

се већ виде на сајту 

https://www.srbija3d.rs/. Треба 

подржати наставак пројекта 

“Платформа за 3Д 

дигитализацију непокретних 

културних добара Србије”, 

који је до сада постигао 

изузетне резултате. 

10.  Етнографски 

институт 

САНУ 

Израда 

дигиталне 

базе народних 

песама из 

архиве 

Етнографског 

института 

САНУ 

1.386.800,

00 

500.000,00 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 има 

велики потенцијал. Обухвата 

огроман број песама 

приликом реализације. За 

реализацију постоје сви 

неопходни стручни 

капацитети.Чак и завршетком 

почетне фазе пројекта, 

јавности ће бити презентован 
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изузетно богати корпус 

етнографске грађе, за шта 

постоји интерес и ван граница 

наше земље. 

11.  Музеј 

Жеравица 

Валоризација 

и евалуација 

фонда Музеја 

Жеравица у 

циљу 

остваривања 

његове 

видљивости 

1.100.000,

00 

600.000,00 83,00 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 je пројекат 

значајан за локалну 

заједницу. Значајан је за 

заштиту и презентацију 

богатог фонда ове установе и 

конципиран према свим 

важећим препорукама и 

стандардима у области. 

12.  НИП 

Компанија 

"Борба" а.д. 

Дигитални 

век Борбе 

1.500.000,

00 

700.000,00 83,00 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 
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гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и критеријумима 

по тексту Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је прављење 

дигиталне архивске грађе 

листа „Борба“ врло 

иновативан пројекат у оквиру 

јубиларних 100 година од 

изласка првог броја листа. 

Дигитализацијом архиве 

"Борбе" стручној и широј 

јавности пружиће се 

могућност увида у садржину 

листа који је више деценија 

био један од најзначајнијих 

на нашим просторима. 

13.  Сигнет ЦС 

информацион

е технологије 

доо 

Храст 2.0- 

Пројекат 

Растко ЦМС 

1.500.000,

00 

500.000,00 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 врло 

иновативан пројекат. Један од 

најзначајних пројекат ове 

врсте. Његовом реализацијом 

била би осавремењена 

платформа која постоји већ 

више од две деценије и која је 

остварила немерљиви 

допринос на пољу 
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презентације културног 

наслеђа. 

14.  Универзитет у 

Београду- 

Фармацеутски 

факултет 

Дигитализаци

ја фонда 

Музеја за 

историју 

фармације- 

фотограметри

јски приказ 

стопјница 

Правителстве

не апотеке 

436.520,00 200.000,00 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. 

Значајан пројекат којим се 

ствара јединствена дигитална 

грађа. Реализацијом ће 

јавности бити презентован 

део изузетне збирке Музеја за 

историју фармације и дат 

допринос њеном очувању. 

15.  Математички 

институт 

САНУ 

Дигитализаци

ја манастира 

Милешева 

1.500.000,

00 

800.000,00 82,00 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. 

Математички институт 
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САНУ улаже велика средства 

за реализацију пројекта 

дигитализација манастира 

Милешева. Добро је 

конципиран и доприноси 

заштити и презентацији 

богатог средњовековног 

наслеђа применом 

најсавременијих метода 

дигитализације. 

Реализацијом овог пројекта 

утиче се и на искористивост 

туристичког потенцијала 

овог наслеђа. 

16.  Друштво са 

ограниченом 

одговорношћу 

за развој 

туризма 

Тврђава 

Голубачки 

град 

Приче из 

Тврђаве- 

Голубачки 

град на 

мултимедијал

ној 

платформи 

1.200.000,

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 

иновативан.Одлична примена 

идеје која се може наћи у 

великом броју како 

иностраних тако и домаћих 

туристичких места. Пројекат 

је одржив имајући у виду да 

тврђава има велики број 

посетилаца. Израда мобилног 

водича за овако значајан 

објекат непокретног 

културног наслеђа који је 

притом и веома атрактиван за 
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туристичке посете оправдана 

је. Буџет је делимично 

разрађен и пројекат би 

требало подржати са мањим 

средствима од тражених. 

17.  Агенција МИ Апликација- 

интерактивне 

мапе цркава, 

манастира и 

црквишта 

Епархије 

врањске 

440.000,00 200.000,00 81,33 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. Електронске мапе 

цркава и манастира Епархије 

врањске, који би и након 

завршетка био редовно 

одржаван и надограђиван. 

Епархија врањска има богату 

докуменатцију и ажурно води 

евиденцију о свим објектима 

на својој територији. Израдом 

интерактивних мапа 

сакралних објеката на 

подручју епархије Врањске, 

значајно ће се утицати на 

њихову бољу презентацију, 

укључујући и развој 

туристичког потенцијала. 

18.  Карловачка 

гимназија 

Развој 

Сектора за 

дигитализациј

у културног 

наслеђа у 

645.000,00 300.000,00 81,00 Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. Чланови 

Комисије су се сложили да је 

овај пројекат одговорио на 
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Карловачкој 

гимназији 

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 формирање 

центра за дигитализацију у 

Карловачкој гимназији важан 

искорак у једној од 

најстаријих гимназија на 

територији Србије. Значај 

пројекта лежи пре свега у 

богатству фонда који 

Гимназија баштини, њеној 

богатој историји и значају за 

културу српског народа. 

19.  Зоран 

Зеремски ПР 

фотографске 

услуге Create 

Pixel Studio 

Креирање 

дигиталне 

мастер и 

дериватне 

копије 

музејских 

предмета на 

примеру 

Музеја 

Војводине 

600.000,00 300.000,00 81,00 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 

квалитетан.  Креирање 
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дигиталне фото-

документације о музејским 

предметима јесте основ 

њихове заштите. Примена 

свих стандарда у овој области 

омогућиће да резултат буде 

квалитетан, а видљивост ће 

бити обезбеђена на 

претраживачу културног 

наслеђа. 

20.  Завод за 

културу 

војвођанских 

Русина 

"Култура 

сећања"- 

историја и 

културна 

баштина 

војвођанских 

Русина кроз 

објективе 

локалних 

фотографа 

750.000,00 400.000,00 80,67 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 мањинске заједнице. 

Пројекат који се баштини на 

русинској традицији. 

Пројекат је битан за 

презентацију различитости 

културних израза. Пројекат је 

добро конципиран и 

разрађен. Доприноси заштити 

и презентацији наслеђа које је 

изложено пропадању и од 

великог је значаја за живот 

локалне заједнице и посебно 

русинске етничке заједнице. 
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21.  Универзитетс

ка библиотека 

Светозар 

Марковић 

Читање 

издалека: 

едукација и 

подизање 

капацитета 

библиотекарс

ког и научног 

кадра и 

промоција 

дигитализова

ног културног 

наслеђа 

670.000,00 300.000,00 80,00 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 пројеката 

заснован на вишегодишњем 

искуству, пројекат ће 

допринети едукацији 

библиотекарског кадра. 

Одржив пројекат који се 

добрим делом финансира из 

сопствених средстава. 

Наставак је ранијих 

активности и не захтева 

велико финансијско улагање. 

22.  Универзитет у 

Новом Саду- 

Академија 

уметности 

Онлајн база 

података 

Оргуље у 

Србији 

162.250,00 100.000,00 77,33 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 
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112/17) као и критеријумима 

по тексту Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

иновативан. Веома је значајан 

за културу наше државе. 

Тематика којом се не бави 

широка јавност. Захтевана 

средства нису велика, у 

питању је наставак пројекта 

који је финансиран из других 

средстава. 
 Укупно 424   10.600.000   

  

Р. 

бр. 

Установа Назив пројекта  Тражени 

износ  

 Одобрено   број  

бодов

а 

 образложење  

1.  Библиотека 

града 

Београда 

Унапређење 

платформе 

ResCarta- 

обезбеђивање 

врхунског OCR 

процеса и 

стварање услова 

за рашчитавање 

рукописа и 

црквенословенск

ог језика 

1.490.000,

00 

1.460.000,0

0 

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 

иновативан. Унапређење 

софтвера за ОЦР текста 

Rescarta биће од користи за 

све библиотеке у Србији које 

користе овај софтвер. 

Дигиталну платформу 

користи велики број 

библиотека, при чему је 
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обезбеђивање доброг ОЦР 

поступка од изузетног 

значаја. Пројекат је одржив, 

институција учествује скоро 

са 1/4 средстава у 

финансирању. Пројекат је 

добро конципиран и у складу 

са смерницама за 

дигитализацију. 

2.  Музеј 

војвођански

х Словака 

Вируелна 

изложба цртежа 

Зуске Медвеђове 

1.500.000,

00 

1.000.000,0

0 

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 

иновативан и значајан за 

локалну самоуправу као и за 

мањинске заједнице. 

Наслања се на једну личност, 

важну за словачку заједницу. 

Пројекат је од великог 

значаја за локалну средину и 

словачку заједницу која у њој 

живи. 

3.  Музеј 

Војводине 

Нови Сад 

Надоградња 

Јединственог 

информационог 

система за 

музеје- модул за 

QR кодове и 

модул за 

1.500.000,

00 

1.100.000,0

0 

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 
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израчунавање 

вредности 

предмета, збирки 

и музеја 

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 реализацијом 

овог пројекта постиже 

значајно унапређење у раду 

ЈИС-а и олакшава 

свакодневни рад стотина 

музејских стручњака. 

Одлична идеја јер ће 

повезати велики број 

институција. Усклађен је са 

препорукама за 

дигитализацију и 

прокламованим циљевима у 

овој области. 

4.  Народни 

музеј 

Кикинда 

Прилози за пут: 

дигитализација 

налаза из 

гробних целина 

некрополе из 

раног бронзаног 

доба у Мокрину 

720.000,00 500.000,00 84,67 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 
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сложили да је пројекат 

значајан за локалну 

заједницу. Бави се 

некрополом и анализом 

великог броја предмета. 

Наставак је раније започетих 

активности. Пројекат је 

добро конципиран и 

образложен. 

5.  Народни 

музеј Ужице 

Дигитални 

културни водич: 

Меморијали 

ослободилачких 

ратова 

Краљевина 

Србије 1912-

1918 

1.698.110,

00 

1.000.000,0

0 

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 је 

иновативан и у складу са 

смерницама за 

дигитализацију, а његова 

реализација значајно би 

обогатила културну понуду 

града. Добро дефинисан 

пројекат. Одлична идеја, 

бави се веома важним 

сегментом наше историје. 

Пројекат је подржан уз 

корекцију буџета. 

6.  Центар за 

културу 

Стара 

Пазова 

Спровођење 

дигитализације у 

Центру за 

културу Стара 

Пазова 

610.000,00 400.000,00 82,33 Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. Чланови 

Комисије су се сложили да је 

овај пројекат одговорио на 
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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 реализацијом 

пројекта стварају неопходни 

услови за рад на 

дигитализацији у овој 

установи. Набавка опреме и 

одмах имплементација ЈИС. 

Видљивост се обезбеђује на 

претраживачу културног 

наслеђа. 

7.  Јавна 

библиотека 

Бора 

Станковић 

Врање 

Формирање 

Одељења за 

дигитализацију 

Јавне 

библиотеке Бора 

Станковић 

Врање са 

матичном 

функцијом за 

Пчињски и 

Косовско-

поморавски 

округ 

1.028.816,

00 

800.000,00 82,00 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 

значајан за локалну 
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заједницу. Учествује више 

установа. Део резултата ће 

бити видљив одмах. 

Извођење пројекта 

омогућило би формирање 

првог центра за 

дигитализацију у Пчињском 

округу те је самим тим 

обезбеђена одрживост 

пројекта. 

8.  Завичајни 

музеј 

Књажевац 

Дигитализација 

музејске грађе 

Завичајног 

музеја Књажевац 

и нови видови 

презентације и 

интерпретације 

културног 

наслеђа 

1.095.000,

00 

700.000,00 82,00 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 би се набавком 

опреме и дорадом већ 

постојеће апликације 

додатно  унапредио већ 

успешан рад на презентацији 

и интерпретацији културног 

наслеђа Књажевца.  

9.  Архив 

Војводине 

Конфесије у 

региону у 

периоду 1756-

1895: 

Презентација 

црквених 

матичних књига 

креирањем 

тематске 

927.700,00 600.000,00 82,00 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 
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интернет 

платформе 

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. Бави се 18. и 19 

веком. Од значаја је за ширу 

заједницу и представљање 

мултиетничности и 

мултиконфесионалности АП 

Војводине. 

10.  Лесковачки 

културни 

центар 

Нова Калодерма- 

Дигитална 

реконструкција 

фабрике Јована 

Влајчића и 

синова 

700.000,00 500.000,00 81,33 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 садржи 

креативан начин 

представљања индустријског 

наслеђа. Пројекат значајан за 

локалну самоуправу. 

Посебно значајан јер је у 

питању индустрија која је 
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чинила незаобилазно 

обележје идентитета 

Лесковца. 

11.  Историјски 

архив у 

Смедереву 

Подизање 

техничкигх 

капацитета 

Установе за 

потребе 

обављања 

процеса 

дигитализације 

архивске грађе 

785.000,00 500.000,00 81,33 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 би извођење 

пројекта омогућило несметан 

наставак рада на 

дигитализацији у овој 

значајној установи и 

повезивање на АРХИС 

систем чиме би се обезбедила 

видљивост пројекта.  

12.  Народна 

библиотека 

"Стеван 

Сремац" 

Сокобања 

Дигитализација 

Завичајног 

фонда и фонда 

старе и ретке 

књиге Народне 

библиотеке 

"Стеван Сремац" 

Сокобања 

599.000,00 400.000,00 81,00 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 
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(„Службени гласник РС“, 

брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да би се кроз 

пројекат дигитализовао већи 

број монографија и других 

јединица некњижевне грађе. 

Библиотека Стеван Сремац је 

кренула у пројекат ранијом 

инвестицијом тј. куповином 

скенера. Циљеви пројекта и 

обим грађе чија се 

дигитализација планира дају 

оправдање за набавку опреме 

која се планира. 

13.  Народни 

музеј Чачак 

3Д 

реконструкција 

кнежевских 

тумула са 

локалитета Умке 

у Атеници код 

Чачка 

960.000,00 500.000,00 81,00 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 

конципиран. 3Д 

реконструкција веома 

значајног локалитета из 

гвозденог доба утицала би на 

његову заштиту, док би 

презентација била 

интересантна како домаћим, 

тако и страним посетиоцима. 
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14.  Културни 

центар 

Топола 

Виртуелна 

галерија- 

дигитализација 

слика насталих 

на сликарској 

колонији у 

Липовцу 

660.000,00 550.000,00 80,67 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 

конципиран и иновативан. 

Велики број уметника је 

обухваћен овим пројектом. 

Захтевана средства нису 

велика. Значајан за локалну 

заједницу. 

15.  Завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

Краљево 

Дигитална 

фотограметрија 

цркава брвнара 

на територији 

Завода за 

заштиту 

споменика 

култујре 

Краљево 

694.914,00 500.000,00 80,33 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. 
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Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

иновативан. Обухвата већи 

број локација. Буџет 

коректно формулисан. 

Пројекат је од значаја за 

локалну средину. 

16.  Завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

Сремска 

Митровица 

Дигитализација 

планотеке 

Завода за 

заштиту 

споменика 

културе Сремска 

Митровица 

600.000,00 400.000,00 80,33 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 значајан за 

локалну самоуправу. У 

питању је пројектна 

активност која је већ била 

подржана кроз набавку 

опреме. Дигитализација 

планотеке Завода од великог 

је значаја за несметани рад 

установе. 

17.  Музеј 

рудничко-

таковског 

краја 

Дигитализација 

Острвице: 

Архитектонска 

студија и 3Д 

реконструкција 

Горњег града и 

цркве у 

Подграђу (II 

фаза) 

520.000,00 450.000,00 80,00 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 
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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 

наставак на претходне делове 

пројекта. Резултати би били 

видљиви доста брзо. Не 

захтева значајна новчана 

улагања. Наставком пројекта 

фотограметријског снимања 

овог изузетно значајног 

објекта учинило би се много 

на његовој заштити и 

промоцији. 

18.  Народна 

библиотека 

"Доситеј 

Обрадовић" 

Нови Пазар 

Онлајн приступ 

дигиталној 

библиотеци 

939.826,28 650.000,00 80,00 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 може 

имати велики значај за ширу 

заједницу. Добро је 

конципиран уз праћење 
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смерница за дигитализацију. 

У питању је дигитализована 

грађа чија је онлајн 

презентација од великог 

значаја за локалну средину, а 

и шире. 

19.  Библиотека 

шабачка 

Трагови- 

дигитална 

библиотека 

Оскара Давича 

718.000,00 400.000,00 80,00 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 

дефинисан. Наставак 

пројектне активности које 

добрим делом финансира 

Град Шабац. Интересантан 

пројекат и његовом 

реализацијом стичу се услови 

за реафирмацију дела Оскара 

Давича, али и побољшавају 

капацитети библиотеке за 

наставак рада на 

дигитализацији. 

20.  Центар за 

културу 

"Вук 

Карџић" 

Лозница 

Интерактивна 

мапа научних 

истраживања и 

постигнућа 

Јована Цвијића 

770.000,00 450.000,00 80,00 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, 
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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 видљивост 

пројекта добра. Пројекат је 

од значаја за локалну 

заједницу. Интересанта 

идеја. Буџет је коректан, 

улажу и сопствена средства. 

Иновативан и креативан 

начин за представљање 

наслеђа великог српског 

научника. 

21.  Музеј 

Крајине 

Виртуелна 

културна 

баштина 

Неготинске 

Крајине 

1.425.000,

00 

900.000,00 79,67 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, обухвата више 

виртуелних тура. Израда 

апликације за презентацију 
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културне баштине 

Неготинске крајине 

допринеће подизању свести о 

њеном очувању и подићи 

туристичке потенцијале 

краја. 

22.  Завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

Ниш 

Дигитализација 

непокретних 

културних 

добара и ратних 

меморијала - 

споменика 

ослободилачких 

ратова Србије у 

општини Бела 

Паланка у 3д 

технологији 

(фотограметрија

) 

484.000,00 350.000,00 79,67 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 би снимање 

споменика из 

ослободилачких ратова 

Србије на подручју 

неразвијене општине Бела 

Паланка допринело њиховој 

заштити. Значајан за локану 

заједницу. Презентација би 

повећала свест о вредном 

наслеђу и унапредила 

туристичке капацитете 

општине. 

23.  Музеј 

винарства и 

виноградарс

тва 

Стварање 

предуслова за 

дигитализацију у 

Музеју 

винарства и 

виноградарства 

и Завичајном 

1.240.000,

00 

650.000,00 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, 
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музеју Жупе 

Александровац 

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 би реализација 

пројекта омогућила стварање 

услова за почетак 

дигитализације у две 

установе заштите у 

Александровцу, чиме се 

стварају услови за 

дигитализацију у области 

Александровца. Набавка 

неопходне опреме, 

инсталирање ЈИС-а и обука 

запослених. 

24.  Историјски 

архив Бела 

Црква 

Омогућавање 

дигитализације и 

доступности 

архивске грађе 

од изузетног и 

великог значаја у 

Историјском 

архиву Бела 

Црква 

675.000,00 500.000,00 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 се пројекат 

односи на више општина. 
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Видљивост пројекта је добра, 

везан је за набавку опреме без 

икаквих додатних трошкова 

што пројекту даје додатну 

вредност. Извођење пројекта 

омогућило би несметан 

наставак рада на 

дигитализацији у овој 

установи и повезивање на 

АРХИС систем чиме би се 

обезбедила видљивост 

пројекта. 

25.  Музеј 

рударства и 

металургије 

Бор 

Виртуелна 

разгледница 

Бора 

1.901.400,

00 

800.000,00 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 

значајан за локалну 

заједницу. Активности у 

пројекту су добро 

конципиране. 

Пројекат од којег би значај 

имала цела општина Бор. 

Доприноси активацији 

културних и туристичких 

потенцијала града Бора и 

његове околине, са посебним 

акцентом на индустријско 

наслеђе. 
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26.  Народи 

музеј у 

Крагујевцу 

Виртуелни музеј 

индустријског 

наслеђа 

Крагујевца- 

друга фаза 

1.720.000,

00 

1.000.000,0

0 

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 би се наставком 

овог пројекта много учинило 

на заштити и презентацији 

богатог индустријског 

наслеђа Крагујевца, посебно 

дела који се односи на 20. 

век.  

27.  Центар за 

културу 

"Вук 

Карџић" 

Лозница 

Дигитални 

хербаријум 

природних и 

културних 

вредности 

Предела 

изузетних 

одлика 

"Културни 

предео Тршић-

Троноша" 

525.000,00 390.000,00 79,00 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. 
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Занимљив пројекат, буџет 

коректно формулисан. 

Иновативан приступ 

интегралној заштити наслеђа. 

28.  Галерија 

Милан 

Коњовић 

Виртуелна шетра 

кроз Галерију 

Милан Коњовић 

1.004.600,

00 

700.000,00 79,00 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 видљивост 

пројекта добра. Пројекат је 

добро конципиран и 

иновативан. Милан Коњевић 

представља једног од 

значајнијих уметника. 

Циљеви и методологија су 

усклађени са смерницама за 

дигитализацију. Буџет је 

добро разрађен. 

29.  Културни 

центар 

Врбаса- 

Градски 

музеј 

Стварање 

предуслова за 

несметан ток 

дигитализације - 

израда мреже 

музеја у Врбасу 

650.000,00 400.000,00 78,67 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 
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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 у складу са 

стандардима у области. 

Извођење пројекта 

рачунарске мреже омогућиће 

несметан и брз рад на 

пословима дигитализације 

културних добара из фонда 

Градског музеја у Врбасу. 

30.  Народни 

музеј 

Зајечар 

Дигитални 

каталог/албум 

предмета од 

стакла из 

етнолошке 

збирке Народног 

музеја у Зајечару 

1.500.000,

00 

700.000,00 78,67 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 скретање 

пажње на идустријско 

наслеђе Зајечара посебно 

важно у међународној години 

стакла. Веома је добро 

конципиран, а од значаја је 

посебно интегративни 

приступ заштити културног 

наслеђа. 
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31.  Музеј Рас 

Нови Пазар 

Интерактивни 

дигитални водич 

Новопазарске 

тврђаве 

1.406.000,

00 

600.000,00 78,67 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 ппојекат 

иновативан и добро 

конципиран. Значајан за 

локалну заједницу.  

32.  Народни 

музеј 

Топлице 

е-Успомен@р 

завичаја мог 

1.316.500,

00 

800.000,00 78,67 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 

значајан за локану заједницу. 
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Оригинална идеја. 

Иновативан и добро 

конципиран. 

33.  Матична 

библиотека 

Светозар 

Марковић 

Зајечар 

Дигитални 

отисак у 

функцији 

заштите - 

набавка опреме 

за 

дигитализацију 

културног 

наслеђа у 

црквама и 

манастирима 

Тимочке 

епархије, 

Матичне 

библиотеке 

Светозар 

Марковић 

Зајечар, 

Народног музеја 

Зајечар, Народне 

библиотеке 

Стеван Сремац 

Соковања и 

Народне 

библиотеке 

Његош 

Књажевац 

1.085.472,

04 

900.000,00 78,33 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 оправдана 

набавка скенера за већи број 

установа које би га 

користиле. Пројекат у ком је 

циљ дигитализација грађе из 

више библиотека.  

34.  Музеј у 

Смедереву 

Дигитализација 

културне 

баштине 

смедеревског 

краја 

1.290.000,

00 

650.000,00 78,00 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“, 
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брoj: 105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

иновативан и одржив. 

Значајан за локалну 

самоуправу. Иновативан 

пројекат, који је одржив и 

чији пуни потенцијал ће се 

видети у будућности. 

Референце учесника 

гарантују одрживост. 

35.  Градски 

музеј Вршац 

Мобилни водич 

кроз културног 

наслеђа града 

Вршца 

1.380.000,

00 

700.000,00 78,00 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 израда 

мобилне апликације 

омогућити презентацију 

културног наслеђа Вршца и 

појачати туристички 

потенцијал града. 

Вишејезичност апликације је 

у сврху обогаћивања понуде 

за стране туристе, али и 

оснаживања 

мултикултураног карактера 

града. 



55 
 

36.  Галерија 

слика "Сава 

Шумановић

" у Шиду 

Унапређење 

презентације, 

промоције и 

видљивости рада 

Галерије слика 

"Сава 

Шумановић" у 

Шиду на 

интернету 

1.450.000,

00 

700.000,00 77,67 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 

посебно значајна у години 

када се обележавају три 

вредна јубилеја везана за 

самог Саву Шумановића и 

рад Галерије. Сава 

Шумановић је један од 

наших највећих уметника. 

Реализација пројекта којим 

ће се омогућити већа 

видљивост наслеђа једног од 

највећих српских сликара и 

посебно обогатити културна 

и туристичка понуда Шида. 

37.  Народни 

музеј 

Аранђелова

ц 

Аранђеловац- 

путовање у 

прошлост- 

Мобилни 

вишејезични 

мултимедијални 

водич кроз 

културна добра 

Аранђеловца 

960.000,00 550.000,00 77,67 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 
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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 би пројект 

допринео заштити и 

презентацији богатог 

културног наслеђа 

Аранђеловца и околине и 

повећању туристичких 

потенцијала. Наставак 

ранијих активности. Пројекат 

који има корист за ширу 

заједницу. Добро је 

конципиран и иновативан. 

38.  Градска 

библиотека 

Владислав 

Петковић 

Дис 

Музеј поезије- 

мултимедијална 

дигитална 

апликација за 

промоцију 

културног 

наслеђа и развој 

културног 

туризма 

1.390.000,

00 

700.000,00 77,67 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 веома 

иновативан и значајан за 

ширу заједницу будући да је 

један од ретких који за циљ 

има заштиту и презентацију 

песничког наслеђа. 

Релизација пројекта у 
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тренутку када је Чачак 

престоница културе Србије, 

додатно утиче на његову 

видљивост. 

39.  Музеј 

рудничко-

таковског 

краја 

Стварање услова 

за 

дигитализовану 

презентацију 

сталних 

поставки Музеја 

рудничко-

таковског краја и 

унапређење web 

презентације 

576.000,00 450.000,00 77,33 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. Реализацијом 

пројекта установа би се 

додатно технички оснажила 

за наставак рада на 

дигитализацији, док би се 

истовремено појачала 

видљивост дигитализованог 

наслеђа преводом 

презентације на енглески 

језик. 

40.  Историјских 

архив Рас 

Нови Пазар 

Подизањем 

техничких 

капацитета до 

брже 

дигитализације 

1.268.000,

00 

700.000,00 77,33 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 
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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 видљивост 

пројекта добра. Пројекат је 

од значаја за локалну 

заједницу. Реализација 

пројекта омогућила би 

несметан наставак рада на 

дигитализацији у овој 

значајној установи и 

повезивање на АРХИС 

систем чиме би се обезбедила 

видљивост пројекта. 

41.  Народна 

библиотека 

"Илија М. 

Петровић" 

Пожаревац 

Набавка опреме 

и софтвера за 

дигитализацију 

завичајне 

периодике 

Народне 

библиотеке 

"Илија М. 

Петровић" 

Пожаревац 

957.999,20 500.000,00 77,00 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 

значајан за локалну 

заједницу. Пројекат који се 

бави набавком опреме и 

софтвера за дигитализацију 

завичајне периодике. Део 
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дигитализације је већ 

одрађен. Дигитализација 

завичајне периодике и њено 

представљање на сајту 

библиотеке је од великог 

значаја за локалну средину.  

42.  Музеј 

наивне 

уметности 

"Илијанум" 

Израда 

фотодокументац

ије уметничког 

фонда Музеја 

навине 

уметности 

"Илијанум" Шид 

за потребе 

дигитализације и 

имплементације 

у јединствени 

информациони 

систем за музеје- 

наставак 

пројекта 

950.000,00 450.000,00 77,00 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 

наставак активности које су 

већ покренуте у ранијем 

периоду. Усклађен је са 

стандардима у области и 

препорукама за 

дигитализацију. Његовом 

реализацијом омогућиће се 

трајно чување, видљивост и 

доступност дела једног од 

најпризнатијих наивних 

уметника у Свету. 

43.  Историјски 

архив 

Београда 

Едукација 

младих за 

коришћење 

онлајн доступне 

архивске грађе 

Историјског 

архива Београда 

као историјског 

690.000,00 300.000,00 76,67 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, 
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извора првог 

реда за 

проучавање 

прошлости 

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 циљ пројекта 

оправдан. Фокус пројекта је 

на едукацији. Циљ пројекта 

јесте оправдан. Едукација 

младих у коришћењу 

дигиталних извора је од 

великог значаја. 

44.  Завичајни 

музеј 

Прибој 

Фотодокументов

ање 

археолошких 

налаза- први 

корак ка 

дигитализацији 

1.511.506,

00 

700.000,00 76,67 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 набавка опреме 

предуслов за почетак рада на 

дигитализацији у овој 

установи. Пројекат се 

подржава јер се креће у 

значајну фазу 

дигитализације. 
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45.  Библиотека 

Вук Караџић 

Пријепоље 

Дигитални радио 

Полимље 

1.500.000,

00 

800.000,00 76,67 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 од великог 

значаја пре свега за локалну 

заједницу. Занимљива идеја 

која се разликује од осталих. 

Спашавање магнетофонских 

трака из Радија Полимље 

добило би пуни значај тек 

дигитализацијом истих и 

трајним чувањем тонских 

записа који су на њима 

забележени. 

46.  Јавна 

библиотека 

Дољевац 

Дигитализација 

књижне грађе- 

набавка опреме и 

софтвера 

1.086.120,

00 

800.000,00 76,33 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 
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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 

користан за локалну 

заједницу јер је планирано и 

обучавање заинтересиованих 

особа. Пројекат који се 

наставља на раније 

финансиране пројекте. 

Обезбеђена одрживост 

пројекта. 

47.  Градска 

народна 

библиотека 

"Жарко 

Зрењанин" 

Објављивање 

дигитализоване 

грађе Градске 

народне 

библиотеке 

"Жарко 

Зрењанин" на 

интернету и 

дигиталној 

читаоници 

1.350.000,

00 

650.000,00 76,33 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 локалну 

заједницу. Циљеви и 

методологија рада су 

усаглашени са смерницама за 

дигитализацију.  

48.  Међуопшти

нски завод 

за заштиту 

споменика 

Развој и 

унапређење 

мултимедијалне 

апликације 

"Споменици 

1.574.000,

00 

750.000,00 76,33 Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. Чланови 

Комисије су се сложили да је 

овај пројекат одговорио на 
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културе 

Суботица 

културе 

Војводине" 

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 добра 

концепција пројекта и 

наставак претходних фаза 

пројекта.  

49.  Народна 

библиотека 

Смедерево 

Смедеревска 

дигитална 

библиотека 

555.018,87 400.000,00 76,00 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 је од 

значаја за локалну заједницу, 

док вредност грађе која би 

била презентована и 

надмашује границе локалне 

заједнице. Наставак набавке 
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опреме како би се наставио 

поступак дигитализације.  

50.  Народна 

библиотека 

"Радоје 

Домановић" 

у Лесковцу 

Дигитални легат 

Николаја 

Тимченка 

853.550,00 400.000,00 76,00 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 постоји велики 

број предмета за обраду. 

Дигитализација Легата 

Николаја Тимченка од 

великог је значаја за локалну 

средину. 

51.  Градски 

музеј 

Сомбор 

Осавремењивањ

е рачунарске 

мреже Градског 

музеја Сомбор 

1.473.500,

00 

600.000,00 76,00 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 



65 
 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да би се овим 

пројектом омогућио 

несметан наставак рада на 

дигитализацији у овој 

значајној установи, што би 

било видљиво и на 

Претраживачу културног 

наслеђа. Значајан је за 

локалну заједницу. 

52.  Центар за 

културу 

Ковин 

Дигитализација 

Археолошке 

збирке и Збирке 

фото-апарата и 

камера 

Бранимира 

Карановића 

600.000,00 400.000,00 76,00 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 

значајан за локалну 

самоуправу. Пројекат већ 

улази у четврту фазу. 

Реализација пројекта 

омогућиће да две збирке 

Центра за културу буду 

прописно обрађене и 

дигитализоване и потом 

представљене на 

Претраживачу културног 

наслеђа. 

53.  Међуопшти

нски 

историјски 

Набавка опреме 

за 

дигитализацију и 

825.000,00 600.000,00 75,67 Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. Чланови 
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архив 

Ваљево 

рад у Архивском 

информационом 

систему 

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 локану заједницу. 

Извођење пројекта 

омогућило би несметан 

наставак рада на 

дигитализацији у овој 

значајној установи и 

повезивање на АРХИС 

систем чиме би се обезбедила 

видљивост пројекта. 

54.  ЈУ Народни 

музеј Врање 

Дигитализација 

часописа 

Врањски гласник 

738.290,00 450.000,00 75,67 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. 
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Чланови Комисије су се 

сложили да би у пројекту био 

дигитализован часопис који 

садржи значајне прилоге о 

историји и култури овог дела 

Србије. Стварање предуслова 

за каснији успешни рад на 

дигитализацији у Музеју у 

Врању. 

55.  Народна 

библиотека 

Вељко 

Дугошевић 

Набавка опреме 

и софтвера за 

дигитализацију 

Легата Мите 

Мирковића и 

остале завичајне 

грађе Народне 

библиотеке 

Вељко 

Дугошевић 

837.454,10 450.000,00 75,33 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 би се 

реализацијом пројекта 

створили услови за 

дигитализацију вредне 

завичајне грађе коју 

библиотека баштини. 

Дигитализација библиотеке 

би била значајна ствар, 

поготово са овако великим 

бројем наслова и у овој мањој 

средини. 

56.  Галерија 

Лазар 

Возаревић 

Фотографисање 

дела из фонда 

Галерије Лазар 

Возаревић у 

оквиру процеса 

дигитализације 

650.000,00 300.000,00 75,33 Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. Чланови 

Комисије су се сложили да је 

овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор 
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културног 

наслеђа 

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 

усклађен са стандардима у 

области и препорукама за 

дигитализацију. Његовом 

реализацијом омогућиће се 

трајно чување, видљивост и 

доступност дела из фонда 

Галерија Лазар Возаревић.  

57.  Историјски 

архив 

Ужице 

Заштита 

архивских 

збирки и 

фондова у 

служби грађана 

1.480.000,

00 

700.000,00 75,00 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 

значајан за локалну 

заједницу. У наредном 

периоду неколико значајних 
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фондова архива Ужице би 

било дигитализовано, као и 

матичне књиге. Пројекат 

значајан за локалну 

заједницу. Реализација 

пројекта омогућила би 

несметан наставак рада на 

дигитализацији у овој 

значајној установи.  

58.  Градска 

библиотека 

Панчево 

Развој 

апликација и 

подизање 

информационо -

комуникационои

х капацитета 

Градске 

библиотеке 

Панчево за 

потребе 

дигитализације 

културног 

наслеђа и 

савременог 

стваралаштва и 

њихове 

промоције 

1.500.000,

00 

700.000,00 75,00 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 би резултати 

пројекта били видљиви врло 

брзо. Улажу се значајна 

сопствена средства. Градска 

библиотека Панчево је 

обезбедила већу суму новца 

за суфинансирање. Тражи се 

36% средстава 

Министарства. Резултати ће 

бити видљиви врло брзо.  

59.  Музеј 

Савремене 

уметности 

Војводине 

Дигитализација 

Музејских 

збирки као алат 

чувања и 

едукације 

1.520.000,

00 

600.000,00 74,00 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 
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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 наставак рада на 

заштити и презентацији 

уметничког наслеђа 20. века.  

60.  Историјски 

архив 

Шумадије 

Дигитализација 

и унапређивање 

услова за чување 

и заштиту 

архивске грађе 

од изузетног и 

великог значаја 

1.424.800,

00 

600.000,00 73,00 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 би извођење 

пројекта омогућило несметан 

наставак рада на 

дигитализацији у овој 

значајној установи и 

повезивање на АРХИС 

систем чиме би се обезбедила 

видљивост пројекта. 

Пројекат је значајан за 
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локалну заједницу јер се 

повећава могућност услова за 

чување и заштиту архивске 

грађе. Посебно је значајано 

што се предвиђа 

дигитализација грађе од 

великог и изузетног значаја. 
Укупно 463 37.150.000  

 

Р. 

бр. 

Установа Назив пројекта  Тражени 

износ  

 Одобрено   број  

бодов

а 

 образложење  

1.  РеКонекција Дигитална 

платформа 

Женски музеј 

www.zenskimuz

ejns.org.rs 

630.000,00 450.000,00 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 пројекат јесте 

иновативан и значајан за 

остваривање родне 

равноправности у Србији. 

2.  Платформа за 

студије 

културе 

CULTstore 

Виртуелна 

културне руте 

Новог Сада- 

НС КулТурс 

1.470.000,

00 

900.000,00 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 
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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. Пројекат треба 

подржати пре свега због теме 

којом се бави и томе што је у 

2022. Нови Сад културна 

престоница Европе. 

3.  Викимедија 

Србије 

Википедијанац 

стажиста 

333.000,00 250.000,00 83,00 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 велика 

виљивост пројекта и значајан 
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је за целокупну заједницу. 

Значајан пројекат који има 

утицај на целокупно 

друштво. Дуготрајан и 

одржив пројекат од великог 

значаја за едукацију младих и 

едукацију запослених у 

установама културе у 

области дигитализације.  

4.  Српски 

православни 

манастир 

Студеница 

Дигитализација 

културног 

наслеђа 

Манастира 

Студенице 

740.429,46 400.000,00 82,00 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 је 

добро организовани и да је од 

националног значаја. 

Манастир Студеница је један 

од најзначајнијих манастира 

код нас. 

5.  Умови 

Европе 

Примена 

музеологије у 

дигитализацији

- усвајање 

знања о 

заштити 

покретног 

740.000,00 400.000,00 81,33 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 
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културног 

наслеђа у 

дигиталном 

окружењу 

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 појекат од 

значаја за целокупну 

музејску заједницу, посебно 

музејске стручњаке. 

Примењив је за све музеје. 

Пројекат вредан пажње. 

6.  Фондација 

"Светозар 

Милетић" 

Дигитализација 

архивске грађе 

у Архиву 

Војводине- 

подизање 

капацитета 

запослених 

600.000,00 400.000,00 80,67 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 реализација 

едукативних радионица у 

сврху обуке запослених у 
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дигитализацији потпуно 

оправдана. 

7.  Центар за 

друштвену 

стабилност 

Представљање 

процеса 

дигитализација 

и 

дигитализоване 

архивске грађе, 

као 

фундамента 

културног 

наслеђа у 

Историјском 

архиву града 

Новог Сада 

600.000,00 400.000,00 79,67 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. 

Представљање процеса и 

резултата дигитализације 

архивске грађе у 

Историјском архиву Града 

Новог Сада. Циљ је оправдан 

и широко прихватљив. 

8.  Удружење 

ликовних 

уметника 

Србије- 

УЛУС 

Онлајн 

колекција 

"Забрањено 

наслеђе: Фонд 

младих 

уметника 

ликовних и 

примењених 

уметности 

1972-1992" 

694.320,00 300.000,00 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 
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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 јер се бави младим 

уметницима који су стварали 

седамдесетих, осамдесетих и 

до почетка деведесетих 

година. Од значаја је за 

представљање недовољно 

познатог наслеђа некада 

младих (а данас добрим 

делом афирмисаних) 

ликовних уметника. 

9.  Центар за 

истраживање 

колективних 

идентитета и 

политичке 

митологије 

Презентација и 

афирмација 

критичке 

културе сећања 

у контексту 

значаја 

непокретне 

културне 

баштине на 

простору 

Србије 

1.855.000,

00 

500.000,00 78,33 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 добро 

постављен. Пројекат би 
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требало подржати, уз 

корекцију буџета. Пројекат 

од значаја за ширу заједницу. 

10.  Црквена 

општина 

Нови Сад- 

СПЦ 

Епархија 

бачка 

Виртуелна тура 

кроз 

новосадске 

православне 

храмове 

2.000.000,

00 

1.500.000,0

0 

77,67 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 су трошкови 

јасно приказани. Обезбеђено 

је финансирање из других 

извора. Иновативан пројекат.   
11.  Удружење за 

културу, 

туризам и 

медије 

"Петроваради

н медија" 

Дворци Србије- 

Заштита 

културне 

баштине- фаза 

II 

1.427.000,

00 

700.000,00 77,33 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 
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112/17) као и критеријумима 

по тексту Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројекат 

иновативан и од значаја за 

целокупну заједницу. 

Представља наставак 

успешно реализованог 

пројекта који је 

министарство већ подржало. 

Велики значај у заштити и 

промоцији непокретног 

културног наслеђа.  

12.  Црквена 

општина 

Нови Сад- 

СПЦ 

Епархија 

бачка 

Дигитализација 

културног 

наслеђа 

православних 

храмова Новог 

Сада 

720.000,00 700.000,00 75,67 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 je пројекат 

иновативан и да је буџет 

добро дефинисан. 

Обезбеђено је финансирање 

из других извора. 

13.  Удружење 

грађана БУМ 

Савремени 

живот 

културног 

наслеђа- Развој 

апликације 

1.500.000,

00 

300.000,00 71,67 Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. Чланови 

Комисије су се сложили да је 

овај пројекат одговорио на 
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BITE 2.0 за 

оживљавање 

материјалог 

културног 

наслеђа и 

едукацију 

младих 

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 значаја за 

презентацију вајарског 

наслеђа 20. Века. Занимљива 

идеја. Пројекат се подржава 

уз ревизију буџета. 

Укупно 481 7.200.000  

 

Стваралаштво: 

Р. 

бр. 

Установа Назив пројекта  Тражени 

износ  

 Одобрено   број  

бодов

а 

 образложење  

1.  Агенција 

Инфотренд 

Заборављена 

архитектура 

банатских 

сокака 

735.000,00 500.000,00 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, 
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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 реализацијом 

пројекта бити прикупљен и 

обрађен документарни 

материјал као трајно 

сведочанство о наслеђу које 

убрзано нестаје. Издваја је 

различитост од осталих 

идеја, као и потреба да се 

одради део на теренским 

снимањима. 

2.  Дом културе 

Грачаница 

Дигитализација 

Дома културе 

Грачаница 

1.272.775,

00 

700.000,00 81,00 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 

значајан за очувавање 

башитине на подручју КиМ. 

Реализацијом пројекта Дом 

културе Грачаница 

оспособио би се за дугорочни 
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рад на дигитализацији 

културног наслеђа на Косову 

и Метохији. 

3.  Академија 

уметности 

Универзитета 

у Новом Саду 

Дигитализација 

збирке 

Кабинета малог 

цртежа 

938.079,00 500.000,00 78,67 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 

конципиран и разрађен. 

Чувањем, изучавањем и 

презентацијом збирке у 

дигиталном облику, биће 

омогућен приступ стручној и 

широј јавности и трајно 

очување савременог 

уметничког наслеђа. 

4.  Факултет 

ликовних 

уметности 

ТОН/Техничка 

опрема за 

наставак 

започетних 

процеса 

дигитализације 

Кабинета 

графике ФЛУ 

672.070,00 300.000,00 77,33 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 
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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  

иновативан и да ће се 

његовом реализацијом 

оснажити капацитети саме 

установе. Реализацијом 

пројекта значајно ће бити 

оснажени капацитети 

установе за успешно 

обављање процеса 

дигитализације. 

Укупно 424 2.000.000  

 

Р. 

бр. 

Установа Назив пројекта  Тражени 

износ  

 Одобрено   број  

бодов

а 

 образложење  

1.  Библиотека 

Србољуб 

Митић Мало 

Црниће 

Имплементациј

а дигиталне 

библиотеке 

"Србољуб 

Митић" 

323.000,00 200.000,00 81,00 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 
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гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) као и критеријумима 

по тексту Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да су циљеви 

пројекта оправдани. 

Имплементација дигиталне 

библиотеке „Србољуб 

Митић“ не захтева значајна 

финансијска средства а 

бенефит за локалну заједницу 

би могао бити доста велики. 

2.  Установа 

културе 

Центар за 

ликовну и 

примењену 

уметности 

Тера Кикинда 

Продукција 

тродимензиона

лних 

дигиталних 

објеката 

покретног 

културног 

наслеђа у 

Музеју Тера 

750.000,00 350.000,00 81,00 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. 

Пројекат је пример да са 

континуалним 

финансирањем могу добити 

вредни резултати. 

Продукцијом 

тродимензионалних модела 

скулптура из фонда Центра 

Тера, уз поштовање свих 

стандарда у области, биће дат 

значајан допринос заштити и 
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презентацији ове јединствене 

збирке. 

3.  Народно 

позориште 

Тоша 

Јовановић 

Дигитализација 

архиве 

Народно 

позоришта 

Тоша 

Јовановић 

1.336.000,

00 

500.000,00 80,33 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 представљање 

историје једне од најстаријих 

позоришних кућа код нас 

врло вредан циљ. Од значаја 

је не само за локалну 

средину.  

4.  Библиотека 

Центар за 

културу 

Кладово 

Набавка 

опреме 

програма и 

софтверског 

решења за 

спровођење 

процеса 

дигиталилзациј

е завичајне 

грађе 

Библиотеке 

Центар за 

667.000,00 300.000,00 80,33 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, 
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културу 

Кладово 

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 набавком 

опреме, обуком запослених и 

израдом апликације, бити дат 

значајан допринос заштити и 

презентацији завичајне грађе. 

Дигитализација се не врши 

само на једном месту него у 

оквиру већег броја 

библиотека, музеја и сличних 

институција које гравитирају 

овом подручју. 

5.  Народна 

библиотека 

Ћићевац 

Набавка 

опреме за 

дигитализацију 

590.000,00 300.000,00 79,67 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 пројект 

значајан за локалну 

самоуправу. Захтевана 

опрема за реализацију 

пројекта је адекватна. 
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Набавком тражене опреме 

омогућиће се дигитализација 

библиотечке грађе и извора, 

књижне и некњижне грађе, 

културног наслеђа и 

савременог стваралаштва. 

6.  Порозиште 

Бошко Буха 

Дигитална 

библиотека и 

медијатека 

позоришта 

Бошко Буха 

1.215.000,

00 

850.000,00 79,00 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, бави се дечијом 

уметношћу и веома је 

значајно да се подржи 

институција која седамдесет 

година ради у овом подручју. 

Циљ пројекта је веома 

значајан јер је у питању 

најзначајнији театар за децу 

код нас. 

7.  Позориште 

лутака Ниш 

Дигитализација 

уметничке 

архиве 

Позоришта 

лутака Ниш 

1.229.240,

00 

600.000,00 78,67 Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. Чланови 

Комисије су се сложили да је 

овај пројекат одговорио на 

Критеријуме за избор 
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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 великог 

значаја за стручњаке и 

љубитеље позоришта, 

посебно позоришта за децу. 

Буџет је добро конципиран. 

Циљ пројекта је очување  

наслеђа Позоришта лутака 

Ниш које је извело за 65 

година постојања 277 дела 

српске и светске 

књижевности. Предвиђеном 

обуком запослених 

обезбеђује се одрживост 

пројекта. 

8.  Савремена 

галерија 

Суботица 

Дигитални 

водич 

"Савремена 

галерија 

Суботица" 

925.000,00 600.000,00 78,67 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, 
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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 циљеви 

пројекта оправдани, а 

приступ иновативан. 

Апликација која се развија 

може да омогући лако 

објављивање и доступност 

дигитализованог материјала 

о уметничким збиркама и са 

изложби одржаних у галерији 

свим заинтересованим 

странама.  

9.  Прво 

Приградско 

позориште 

Лазаревац 

Дигитализација 

у Првом 

Приградском 

позоришту 

Лазаревац 

165.400,00 100.000,00 78,67 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 значајан 

за целокупно културно 

наслеђе локалне заједнице. 

Пројекат у ком се улаже 
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велики износ средстава из 

сопстевих извора, а тражена 

средства за суфинансирање 

су реално одмерена. 

10.  Народни 

музеј 

Топлице 

Набавка 

рачунарске и 

електронске 

опреме 

749.000,00 300.000,00 78,33 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 набавка опреме 

неопходна за наставак рада 

на дигитализацији фонда 

Музеја Топлице.  

11.  Позориште 

Атеље 212 

Дигитална 

колекција и 

читаоница 

Атељеа 212 

1.068.000,

00 

500.000,00 77,00 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, 
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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 

дигитализацијом архивске 

грађе на интерактивној веб-

платформи учинити много на 

популаризацији позоришне 

куће, а самим тим и њене 

историје.  

12.  Народно 

позориште 

Сомбор 

Дигитализација 

савременог 

стваралаштва 

Народног 

позоришта 

Сомбор 

569.239,00 200.000,00 76,33 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 Народно 

позориште Сомбор жели да 

уложи у дигитализацију и да 

набави савремену опрему 

која би јој то омогућила. 

Пројекат је подржан у мањем 

износу од траженог. Циљ 

пројекта, односно 

документовање савременог 
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стваралаштва Позоришта је 

оправдано.  

13.  Народна 

библиотека 

Стефан 

Првовенчани 

Краљево 

Дигитализован

а стања за сва 

Повељина 

издања 

590.000,00 200.000,00 73,00 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 

обухвата дигитализацију око 

300 наслова. Реализацијом 

пројекта дотакнути су бројни 

субјекти културног живота у 

локалној средини. 

Укупно 463 5.000.000  

 

Р. 

бр. 

Установа Назив пројекта  Тражени 

износ  

 Одобрено   број  

бодов

а 

 образложење  

1.  Удружење 

ликовних 

уметника 

Србије- УЛУС 

online Видео 

Архив 

Удружења 

ликовних 

уметника Србије 

864.000,00 400.000,00 82,00 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 
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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 врло 

иновативан. Посао у који би се 

упустило УЛУС је обиман и 

захтеван. Постављени су велики 

циљеви који би требали да се 

остваре за релативно кратко 

време. Референце предлагача 

гарантују одрживост. 

2.  Удружење 

драмских 

писаца Србије 

Дигитални 

биографски 

лексикон 

драмских писаца 

Србије 

1.400.000,0

0 
500.000,00 81,33 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 врло 

иновативан. Одржив и 

обезбеђана су споствена 

средства за реализацију овог 

пројекта. Циљ пројекта је од 

великог значаја за ширу 

културну јавност.  



93 
 

3.  Удружење 

грађана Круна 

Urban Heritage 

Hub-платформа 

за промоцију 

дигитализације 

урбане и уличне 

уметности 

576.600,00 300.000,00 81,00 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 и од значаја чак и на 

међународном плану. Пројекат 

чији се циљ разликује. Започета 

је реализација пројекта а 

финансирање се вршило из 

различитих извора. Обезбеђен 

је добар део финансирања из 

сопствених и других извора 

прихода. Претходне референце 

говоре у прилог одрживости 

пројекта. 

4.  Ново културно 

насеље 

Метроплекс 

2022-2122 

750.000,00 200.000,00 78,00 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: 
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105/16 и 112/17) као и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је пројект врло 

иновативана и користи 

сопствена средства за 

реализацију пројекта. Одржив 

пројекат. Значајна је 

међународна сарадња која је 

овим пројектом успостављена, а 

резултати ће свакако бити 

видљиви с обзиром да се 

реализује у току манифестације 

Европске престонице културе. 

5.  Центар за 

ликовно 

васпитање деце 

и омладине 

Војводине 

Дигитализација 

дела архиве 

Центра за 

ликовно 

васпитање деце и 

омладине 

Војводине 

750.000,00 200.000,00 77,67 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 врло 

иновативан. Мало другачија 

идеја од осталих јер се пре свега 

бави дечијом уметношћу. 

Значајан за промоцију дечјег 

стваралаштва. 

6.  Удружење 

Албанског 

Културног 

Друштва 

Перспектива 

Дигитализација 

културног 

наслеђа као 

мотора 

едукације 

408.600,00 200.000,00 75,00 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 
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младих Општине 

Бујановац 

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 средину и за 

мањинске заједнице. Похвално 

је да мале средине желе да 

учествују у овим пројектима, 

поготово у вишенационалним 

подручјима. Идеја је 

интересантна, новчана средства 

нису сувише велика. 

7.  Задужбина 

Милана 

Младеновића 

Дигитализација 

аудио- визуелног 

и другог 

архивског 

материјала 

фонда 

Задужбине 

Милана 

Младеновића 

590.000,00 200.000,00 74,33 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 пројект иноватин. 

Постоји одрживост пројекта.  

Значајан је у домену заштите и 

презентације стваралаштва 

намењеног пре свега младима. 
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Постојање Фондације која је до 

сада финансирала већину 

активности обезбеђује 

одрживост пројекта, док ће на 

видљивост утицати сарадња са 

НБС. 

Укупно 481 2.000.000  

 

Пројекти који се не предлажу за финансирање: 

Р.бр. Установа   Назив пројекат Тражена 

средства 

Број 

бодова 

Образложење: 

1.  Српска 

академија 

наука и 

уметности 

Дигитализација нотне 

грађе и других 

докумената из 

заоставштина српских 

композитора 

1.500.000,00 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 

иновативан. Захтевна су 

средства за хонораре. Пројекат 

није довољно јасно дефинисан. 

Дигитализација нотне грађе и 

других докумената из 

заоставштина српских 

композитора је још један од 

пројеката којим аплицира 

САНУ. Такође, није јасно 

дефинисано колико би времена 

требало за реализацију посла и 

колико дела би обухватила ова 



97 
 

дигитализација. Иако је у 

питању веома вредна грађа, 

пројекту недостаје 

иновативности у предложеној 

презентацији дигитализоване 

грађе. 

2.  Академија 

уметности 

Универзитет

а у Новом 

Саду 

Дигитализација 

културног налсеђа 

методама савременог 

имиџинга 

750.000,00 45,67 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 проблем код овог 

пројекта то што није 

дефинисана добра одрживост, 

као и база на којима ће се 

вршити сва испитивања. 

Метода имиџинга јесте 

иновативна, али је упитно да ли 

је неопходно развијати још 

један центар за дигитализацију 

који би се тиме бавио. 

3.  Друштво са 

ограничено

м 

одговорнош

ћу за развој 

туризма 

Тврђава 

Голубачки 

град 

Интерпретацијски 

илустративни аудио-

светлостни програм за 

изложбу "Заповедници 

Голубачке тврђаве" 

900.700,00 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 
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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 иновативан, буџет је у 

неким сегментима 

предимензиониран. Пројекат је 

надоградња постављене 

изложбе,,Заповедници 

Голубачке тврђаве''. Опет се у 

великој мери ослањају на 

министарство. Очекивало би се 

и учешће из других извора у 

финансирању оваквог пројекта, 

будући да је он комерцијално 

исплатив. 

4. 1

9 

Дејан 

Влашкалић 

ПР, 

Омнибус 

агенција за 

пружање 

услуга 

рекламе и 

пропаганде 

Архитектонски водич 

Београда- апликација за 

мобилне телефоне 

2.000.000,00 42,33 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 колико би 

објеката обухватио овај 

пројекат. Такође, није јасна ни 

цена за Адобе пакет. 

Амбициозан пројекат за чије 

извођење није извесно да 
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постоје потребни стручни 

капацитети. Буџет није довољно 

разрађен и предимензиониран је 

у неким ставкама, посебно у 

хонорарима. 

5. 1

0 

Археолошки 

институт 

Дигитализација као алат 

у популаризацији 

ранохришћанске 

археологије и у дијалогу 

са публиком- у сусрет 

XVIII међународном 

конгресу хришћанске 

археологије, Београд 

2023 

830.000,00 42,33 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 пројкат није 

иновативан, цеиљеви пројекта 

нису јасно дефинисани и 

трошкови су превелики. Циљ 

пројекта је превише ограничен 

приликом, односно 

одржавањем научног скупа. 

6.  Археолошки 

институт 

Набавка апликације за 

обраду облака тачака- 

ЛИДАР360 

270.000,00 42,00 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: 
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105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је ово пројекат чија 

би се бенефит видела тек у 

наредним пројектима, пошто се 

искључиво односи на набавку 

софтвера, што је требало 

уклопити у пројекат кроз који 

би се видели и ефекти такве 

набавке. Стога би било боље 

дати примат другим пројектима. 

Цена софтвера није велика, 

остаје само дилема да ли је ово 

стална лиценца или је треба 

обнављати временом. 

7.  Археолошки 

институт 

ЛИДАР скенирање и 

ортофото снимање из 

ваздуха римског 

утврђења и насеља 

Timacum Minus 

800.000,00 41,67 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 иновативан. Пуно 

римских утврђења и насеља се 

налази на територији данашње 

Србије. Једно од њих је и 

Timacum Minus, за који је 

значајно одрадити ЛИДАР 

скенирање и ортофото снимање. 

Мислим да приоритет треба да 

се да другим пројектима јер 
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овде нема превише 

иновативности. 

8.  LiveViewStu

dio doo 

Дигитални водич кроз 

деведесете: проширени 

простори наслеђа Новог 

Сада кроз XR портале 

платформе Холоград 

1.855.000,00 40,67 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 пројект није 

иновативан. Пројекат није 

довољно јасно дефинисан. 

Буџет није добро разрађен. Без 

обзира на финансирање из 

сопствених и других прихода, 

превише новца тражи за 

пројекат који се бави малим 

временским периодом. Буџет  је 

предимензиониран имајући у 

виду да су циљеви доста 

ограничени. 

9.  Веб портал 

Свет 

фолклора 

Краљево 

Свет фоклора веб портал 1.296.000,00 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 
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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 пројекат 

предимензиониран и многе 

ставке се не могу подвести под 

дигитализацију ни у ширем 

смислу. Свакако је значајно 

повезивање фолклорних 

друштва, али сувише новца се 

тражи за овај пројекат. 

Пожељно би било да се нађу и 

други извори финансирања. 

Овако је све у облику портала 

који није никакво иновативно 

решење. Пројекту недостаје 

иновативности. 

10.  Александар 

Петровић у 

име 

NBGCREAT

OR агенције 

за пружање 

услуга у 

области 

интернет 

маркетинга 

Слуш- Аудио књиге на 

српском 

1.410.888,00 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 се 

сложили да није јасно разрађен 

пројекат. Није назначено 

колико би књига обухватио овај 

пројекат. Буџет није добро 

разрађен и предимензиониран 

је. Посебно је велики део буџета 

одвојен за промоцију пројекта. 
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Циљеви пројекта су врло 

ограничени. 
 

 

Р.бр. Установа  Назив пројекта Тражена 

средства 

Број 

бодова 

Образложење 

11.  Народни 

музеј Ужице 

Виртуелна шетња кроз 

сталну поставку 

Јокановића куће 

673.430,00 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 буџет није прецизно 

дефинисан. Циљеви пројекта 

нису у потпуности јасни. Иако 

је иновативан, ограничен је на 

само један објекат. 

12.  Завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

Краљево 

Набавка програма и 

опреме за дигиталну 

фотограметрију- 

завршна фаза 

1.162.000,00 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: 
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105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да буџет није добро 

дефинисан и пројекат није 

иновативан. Набавка програма 

и опреме за дигиталну 

фотограметрију са 

предимензионисаним буџетом. 

13.  Градска 

библиотека 

Карло 

Бијелицки 

Унапређење понуде и 

доступности 

информација о 

културно-туристичким 

програмима развојем 

апликације СО кул-тура 

720.000,00 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 у пројекту нису 

јасно дефинисани исходи 

пројекта. Пројекат се не би 

могао проширити на већи број 

корисника, нема јасно 

дефинисане исходе. Износ 

тражених средстава није у 

сразмери са очекиваним 

исходима пројекта. 

14.  Покрајински 

завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

Петроварадин 

Подизање информацио-

комуникационих 

капацитета 

Покрајинског завода за 

заштиту споменика 

културе 

1.500.000,00 41,67 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 
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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 јасно 

и прецизно дефинисан. Није 

јасно за које софтвере се тражи 

оволика цифра од 

министарства. Није дата 

спецификација опреме која би 

се набавила. 

15.  Градски музеј 

Вршац 

ГМВ го дигитал (GMV 

go Digital) 

1.400.011,00 41,00 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 није прецизно 

дефинисан, делује да није 

могуће све остварити у тако 

кратком року. Преамбициозно 

замишљен. Питање је да ли би 

могао бити остварен у датом 

року. Неке буџетске ставке нису 

довољно образложене. 
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16.  Центар за 

културу Вук 

Караџић 

Виртуелна шетња кроз 

Вуково двориште 

500.000,00 41,00 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 упитно постојање 

стручних капацитета. Није 

иновативан. 

17.  Народни 

музеј у 

Смедеревској 

Паланци 

Дигитализација и 

визуелна презентација 

музејске грађе Народног 

музеја у Смедеревској 

Паланци 2022 

525.000,00 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 је недовољно јасно 

наглашено шта је предмет 

дигитализације. 

Пројекат је и раније 
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финансиран, а и даље се ради на 

набавци опреме. 

18.  Установа за 

културу и 

образовање 

Културни 

центар 

"Младост" 

Футог 

Ризница ношњи Србије 1.485.000,00 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 буџет није добро 

дефинисан. Идеја је занимљива, 

али сувише мали број ношњи би 

био обрађен. Предложени буџет 

садржи трошкове који су 

неоправдано високи и у 

нескладу са предвиђеним 

циљевима и дометима пројекта. 

19.  Културни 

центар "Лаза 

Костић" 

Сомбор 

Наставак процеса 

дигитализације фонда 

галерије Културног 

центра Лаза Костић 

Сомбор- мониторинг, 

евалуација и 

презентација 

дигитализоване 

галеријске делатности 

750.000,00 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 
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Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да буџет није добро 

дефинисан, тј. није добро 

припремљен. 

Комплетан буџет састоји се од 

хонорара. 

20.  Центар за 

културу "Вук 

Карџић" 

Лозница 

Развијање отворене 

дигиталне платформе 

Музеја језика и писма у 

Тршићу, Преплитање 

културне историје и 

савремених 

комуникација 

380.000,00 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 није јасно 

истакнуто шта је предмет 

виртуелне презентације. 

Активности у пројекту нису 

најјасније образложене. 

21.  Народна 

библиотека 

Вељко 

Петровић 

Развој напредних 

дигиталних платформи 

за дугорочне пројекте 

дигитализације 

завичајне грађе Народне 

библиотеке Вељко 

Петрковић у Бачкој 

Паланци 

700.000,00 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: 
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105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да пројекат није 

иновативан. У пројекту није 

дата прецизна спецификација 

опреме и услуга које се плаћају. 

Не виде се излазни резултати. 

22.  Центар за 

културу "Вук 

Карџић" 

Лозница 

Дигитални Вуков сабор 400.000,00 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 буџет није прецизно 

дефинисан. У буџету нису дати 

добри износи, тако да се не 

може прихватити. 

23.  Музеј у 

Пријепољу 

Видео продукција и 

промоција културног 

наслеђа Музеја у 

Пријепољу на интернету 

740.000,00 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 



110 
 

(„Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да није довољно 

прецизирано шта су циљеви 

пројекта. Пројекат у ком је циљ 

само набавка опреме, без 

икаквих других бенефита. Није 

довољно прецизирано какав би 

се видео материјал продуцирао. 

24.  Архив 

Војводине 

Миграција података 

аналитичких описа у 

Архивски 

информациони систем 

АРХИС- наставак 

активности 

1.200.000,00 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 се 

сложили да буџет пројекта није 

добро дефинисан. 

Циљ пројекта свакако јесте 

значајан, али структура 

трошкова није најјаснија. 

25.  Покрајински 

завод за 

заштиту 

споменика 

културе 

Петроварадин 

Едукација у циљу 

унапређења техника 

обраде и управљања 

дигитализованом 

грађом 

750.000,00 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 
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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 добро 

дефинисан. Тражи се 75% 

финансирања за едукацију. Из 

приложеног се не види из чега 

би се састојала обука 

запослених у Заводу, односно 

којим би вештинама они у току 

трајања пројекта овладали. У 

складу са тим је и буџет 

пројекта потпуно неразрађен. 

26.  Библиотека 

шабачка 

"Поглед уназад- у 

разговору са Глишом 

Бабовићем" 

1.052.041,54 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. 

Пројекат се односи само на 

једну личност и не би био 

занимљив већем броју ни 

Шапчана, а ни широј публици. 

Пројекат јесте иновативан, али 

структура трошкова није 

детаљно приказана и не чини се 

оправданом. 
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27.  Туристичка 

организација 

Општине 

Нови Бечеј 

Дигитални водич кроз 

Завичајни музеј 

"Главашева кућа" у 

Новом Бечеју 

2.000.000,00 36,33 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 добро 

дефинисан. Идеја за чију 

реализацију се тражи огромна 

свота новца. Неоправдано 

високи трошкови. 

28.  Историјски 

архив 

Тимочка 

крајина 

Опрема у функцији 

дигитализације 

архивске грађе 

1.154.000,00 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 није јасно 

дефинисан пројекат. Буџет није 

добро дефинисан, прескупа 
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опрема. Износ тражених 

средстава је неоправдан. 

29.  Историјски 

архив Срем 

Набавка и 

осавремењавање опреме 

за дигитализацију 

архивске грађе и израда 

софтверског решења за 

нови сајт Историјског 

архива Срем 

1.250.000,00 35,67 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 јасно 

дефинисан као ни буџет. Из 

приложеног се не види која 

опрема би се набавила. 

30.  Архив 

Верослава 

Вељашевић 

Смедеревска 

Паланка 

Набавка скенера и 

унапређење веб сајта 

626.760,00 35,67 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. 
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31.  Библиотека 

Димитрије 

Туцовић 

Дигитална библиотека 

Лазаревац: унапређење 

техничких услова за 

заштиту, представљање 

и коришћење 

дигитализоване грађе 

1.652.304,32 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 се 

сложили да је питање да ли је 

набавка овако скупе опреме 

оправдана. Прескупа 

инвестиција, буџет није 

одговарајући. 

32.  Завод за 

заштиту 

споменика 

културе града 

Београда 

Дигитализација 

документације- 

Дигитализација 

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 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. 

Пројекат подразумева да се 

плати скенирање, уместо да 

сами аплицирају за опрему и да 

представе добијене резултате на 
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крају пројекта.  Потпуно је 

неоправдано плаћати високе 

износе за скенирање грађе. 

33.  Завичајни 

музеј 

Параћин 

Град прича 1.847.000,00 31,67 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 пројект није добро 

коципиран. Није одржив. 

Велики износ новца се тражи за 

пројекат за који није сигурно да 

ће бити одржив јер се спомиње 

накнадна претплата. Није јасно 

зашто се сматра да људи 45+ 

нису за ову врсту пројекта. 

34.  Сурдулички 

културни 

центар 

Културно наслеђе у 

дигиталној ери СКЦ, 

Општина Сурдулица 

640.000,00 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 
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критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да није јасно 

прецизирано шта је предмет 

дигитализације. Сурдулички 

културни центар пријављује 

објекат који се бави културним 

наслеђем у дигиталној ери. 

Нису потпуно дефинсиали чиме 

би се бавили и шта би 

дигитализовали у току пројекта. 

35.  Народни 

музеј у 

Смедеревској 

Паланци 

Подкаст Народног 

музеја у Смедеревској 

Паланци 

966.000,00 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 буџет није добро 

дефинисан. Буџет није добро 

разрађен. Пројекат није из 

области конкурса. Питање је да 

ли је овај пројекат у служби 

дигитализације културног 

наслеђа. 

36.  Општина 

Нова Црња 

Дигитализација наслеђа 

породице Чекоњић- 

виртуелна тура кроз 

имање Жомбољ 

1.370.000,00 0,00 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 
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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. Од значаја је за 

прекограничну сарадњу и утиче 

на подизање туристичког 

потенцијала. Представља 

наставак пројекта, који је 

започет пре пар година. Део 

резултата је презентован, улажу 

се и сопствена средства. Утиче 

на подизање свести о 

заборављеном наслеђу. 

Међутим, према пропозицијама 

из текста конкурса не може се 

прихвати јер је подносилац 

пријаве јединица локалне 

самоуправе. 
 

Р.бр. Установа  Назив пројекта Тражена 

средства 

Број 

бодова 

Образложење 

37.  Задужбина 

краља Петра I 

Карађорђевића 

Израда новог дигиталног 

туристичко-културног водича у 

Задужбини краља Петра I 

Карађорђевића 

1.875.000,00 57,33 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 



118 
 

112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да је буџет 

предимензионисан. 

Одрживост пројекта није 

видљива. Питање је да ли је 

реално да се све наведено 

уради у овако кратком 

временском интервалу. 

Висина трошкова није 

оправдана. Одрживост 

пројекта је упитна. 

38.  Библиотекарско 

друштво Србије 

Инсталација, развој и 

објављивање претраживе 

дигиталне библиотеке 

Библиотекарског друштва 

Србије на основу МЕТС/АЛТО 

хмл технологије 

830.000,00 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 пројекат јесте 

добро конципиран и у 

складу са препорукама, али 

су циљеви ограничени на 

узак круг корисника. 

39.  Друштво 

српских 

родословаца 

"Порекло" 

Дигитализација часописа 

Годишњица Николе Чупића 

554.200,00 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, 
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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 циљ пројекта 

доста ограничен и уско 

дефинисан. 

40.  Манастир Црна 

река 

Систематско дигитално 

снимање Манастира Црна река- 

фаза I 

750.000,00 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 није 

добро дефинисан. Пројекат 

јесте значајан, али делује да 

није потребна подршка од 

Министарства. Иако јесте 

значајан и добро 

конципиран, према датој 

структури трошкова одржив 

је и без подршке 

министарства. 

41.  Културно 

академски 

форум 

Дигитализација религиозног 

сликарства 18. века из 

Манастира Грабовца 

730.000,00 45,67 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 
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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 

подржан. Трошкови 

људских ресурса нису баш 

добро приказани. Пројекат 

је добро конципиран, али су 

трошкови људских ресурса 

приказани нереално високо. 

42.  Удружење 

грађана Српско 

благо 

Дигитализација и дигитална 

презентација средњовековних 

задужбина жена ктиторки на 

простору Републике Србије 

740.000,00 45,00 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 није 

добро дефинисан. Велики 

ауторски хонорари. Део 

трошкова се не односи на 

дигитализацију. 

43.  Савез слепих 

Србије 

е-Библиотека за особе 

оштећеног вида 

1.058.000,00 44,67 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 
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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 

подржан. Пројекат је 

свакако користан за све 

слепе и слабовиде људе у 

Србији и дијаспори, али није 

јасно исказано колика база 

књига би била 

представљена. Нису јасни 

излази. 

44.  Савез 

удружења 

ликовних 

уметника 

Војводине 

Архивска грађа Савеза 

удружења ликовних уметника 

Војводине: седам деценија 

континуитета (1946-2021) 

965.000,00 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 пројекат није 

иновативан и буџет није 

добро усклађен. Делује да 

исходи пројекта немају 

довољно значаја за ширу 

публику. 

45.  Удружење 

композитора 

Војводине 

Удружење композитора 

Војводине на Претраживачу 

културног наслеђа- 

обележавање јубилеја 50 година 

од оснивања 

700.000,00 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 
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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 иако је циљ 

пројекта донекле оправдан у 

години када УКВ слави 50 

година постојања, буџет 

није добро постављен и део 

приказаних трошкова није у 

вези са дигитализацијом. 

46.  Српска 

Православна 

Црква, 

Епархија рашко 

призренска 

Водич кроз културног наслеђе 

Епархије рашко-призренске 

1.990.920,00 42,00 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 трошкови нису 

довољно јасно приказани. 

Предимензионисан буџет.  

47.  Српско 

археолошко 

друштво 

Платрофма за претрагу података 

о археолошком наслеђу Србије у 

објављеној литератури 

1.437.000,00 42,00 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 



123 
 

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. 

Буџет није јасно дефинисан 

и није адекватно 

представљен, слаба је 

видљивост пројекта и нема 

шири друштвени утицај. 

Иако су изречени јасно, 

циљеви нису довољно 

општи, односно рефлектују 

се на релативно узак круг 

корисника. Неки трошкови 

су приказани у неоправдано 

високим износима. 

Поставља се питање 

одрживости пројекта. 

48.  Удружење 

уметника 

"АртНет" 

Станислав Бинички "На 

уранку"- Клавирски извод прве 

српске опере у дигиталној 

нотацији 

440.000,00 41,67 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. Циљ пројекта је 

ограничен односно 

прилично уско постављен. 
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49.  Завичајни клуб 

општине Шид 

Израда фотодокументације 

Црквене ризнице Српског 

православног архијерејског 

намесништва шидског 

850.000,00 41,33 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 

предимензионисан. Иако је 

циљ пројекта оправдан, 

пројекат није добро 

разрађен, као ни буџет који 

га прати. Општа корист 

пројекта није довољно 

истакнута. 

50.  Завичајно 

друштво Стара 

Павлица 

Богатство културно-историјског 

наслеђа града Краљева и Рашког 

округа на дигиталном водичу 

1.457.000,00 41,00 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 није јасно 

дефинисан. Буџет није 

адекватно припремљен. 
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Поставља се и додатно 

питање одрживости 

пројекта као и високих 

трошкова. 

51.  Културно 

друштво 

муслимана 

Србије- Гајрет 

500 година Бајракли џамије 

"Сапутници калдрмом"- 

мултимедијална посета џамији 

870.000,00 41,00 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 

подржан јер буџет није 

добро дефинисан. 

Трошкови приказани 

нереално. 

52.  Матица српска Дигитализација одабраних 

архивалија из збирке 

рукописног одељења Матице 

српске Лични фонд "Милан 

Кашанин 1895-1981" Стеријини 

рукописи 

750.000,00 40,67 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 

добро конципиран и буџет 
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није довољно разрађен. 

Нејасно је зашто се тражи од 

Министарства да се плаћа 

услуга скенирања. 

Превелика цена за 

одржавање постојећег 

система. Установе овог типа 

не би требало да плаћају 

услуге скенирања. 

53.  Центар за 

активизам 

Врање 

Дигитално мапирање културне 

баштине у Пњичском округу 

1.980.000,00 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 трошкови нису 

довољно јасно приказани. 

Предимензионисан буџет. 

Добра идеја, али делује 

преамбициозно, посебно 

вишејезичност.Трошкови 

делују нереално високи. 

54.  Библиотеке 

Српске 

Патријаршије 

Дигитализација рукописног 

фонда Библиотеке Српске 

Патријаршије 

706.800,00 39,00 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 
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самоуправе („Службени 

гласник РС“, брoj: 105/16 и 

112/17) и критеријумима по 

тексту Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да буџет није 

добро дефинисан и 

преобиман је. Пројекат није 

јасно дефинисани. Висина 

трошкова није оправдана. 

55.  УНИХУБ Емпатија- Дигитални процес 

едукације културног наслеђа 

485.000,00 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 циљеви нису 

довољно општи. Буџет није 

јасно дефинисан. Јасан је 

циљ пројекта, али не и 

начини на које ће се он 

остварити. Неки трошкови 

не спадају у домен 

дигитализације. 

56.  Удружење 

грађана Перило 

Забрежје 

Дигиталилзација и 

представљање наслеђа Зенит и 

заоставштине младозенитиста 

Тревелера из Колеције Перило 

750.000,00 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, 
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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 циљ пројекта 

доста ограничен. Буџет није 

добро конципиран. Циљеви 

пројекта су недовољно јасно 

формулисани, као и 

активности. Део 

планираних трошкова се не 

односи на дигитализацију. 

57.  Хрватско 

културно 

уметничко 

друштво 

"Владимир 

Назор" Сомбор 

Дигитализација архивске грађе 

прикупљане од 1936. године 

Хрватског културно-уметничког 

друштва "Владимир Назор" 

Сомбор 

692.500,00 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 пројекат није 

иновативан.  

58.  Академских хор 

Collegium 

musicum 

Надоградња сајта и 

дигитализација грађе за 

представљање и чување 

баштине Академског хора 

Collegium musicum као 

репрезента женског културног 

наслеђа 

1.000.000,00 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, 
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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 

добро дефинисан. 

Релативно уска циљна 

група. Нису сви трошкови 

дигитализације у буџету 

који је и предимензионисан. 

Релативно уска циљна 

група. 

59.  Музеј СПЦ Подизање 

информационо.комуникационих 

капацитета Музеја Српске 

православне цркве у циљу 

очувања, заштите, 

дигитализације и презентације 

културних добара 

1.200.194,00 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 се 

сложили да пројекат није 

иновативан. Циљ пројекта 

није дефинисан. Исход 

пројекта није јасно 

дефинисан.  

60.  Друштво за 

подизање 

Меморијалног 

центра српским 

жртвама 

геноцида у XX 

веку "Српски 

Меморијал" 

Српска деца у вртлогу Великог 

рата- Виртуелна дигитализована 

изложба 

533.000,00 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 
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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 јасно 

дефинисан. Тема је свакако 

значајна, али су упитни 

стручни капацитети. 

Пројекат није иновативан, 

будући да се планира 

дигитализација изложбе 

која је већ постојала у 

физичком смислу. 

61.  Удружење 

Digital 

innovation 

solutions 

Дигитални мултимедијални 

водич и мобилна Андроид и iOS 

апликација "Од Народне банке 

Краљевине Југославије до 

Фабрике оружја и муниције у 

Ужицу 1941. године" - I фаза 

611.000,00 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 се 

сложили да буџет није 

добро дефинисан и није 

иновативан. Циљ пројекта је 

ограничен. Пројекат је 

интересантан, али је 

ограничен на само један 

објекат. 

62.  Регионални 

инфо центар 

Дигитализација ЛГБТ 

стваралаштва у савременој 

српској култури 

500.000,00 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 
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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 

видљиви жељени резултати 

пројекта. 

Пројекат није јасно 

дефинисан. Питање 

одрживости пројекта, 

односно да ли је пројекат 

намењен за једнократну 

употребу. 

63.  Фондација 

Ранко 

Жеравица 

Савремени приступ 

презентацији музејске поставке 

Фондације Ранко Жеравица кроз 

иновативни, интерактивни и 

мултимедијални приступ 

676.794,00 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 није 

подржани и није 

иновативан. 

64.  Матица српска Речник славеносрпског језика 1.500.000,00 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 
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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 су трошкови 

неоправдано високи и 

недовољно образложени. 

Исход пројекта није 

видљив. Превелики износ 

новца се тражи за 

финансирање. Није јасно 

видљив исход пројекта. 

65.  Фет фектори Дигитализација монографије за 

очување поетског културног 

наслеђа са југа Србије- Анализа 

доминантних мотива у 

текстовима песама са југа 

Србије 

376.000,00 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 је у питању 

дигитализација малог 

узорка (1 књига). Пројекат 

није иновативан не може да 

утиче на друштво. Упитна је 

шира корисност пројекта и 

његових резултата. 
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66.  Епархија 

врањска Српске 

православне 

цркве 

Мобилни мултимедијални водич 

кроз културно благо манастира 

светог Прохора Пчињског 

1.050.000,00 35,67 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 није јасно 

дефинисан. Иако је значајан 

за заштиту и презентацију 

најстаријег манастира СПЦ, 

трошкови нису добро 

планирани. 

67.  Центар за 

културни 

туризам 

Дигитални културни водич "Виа 

Сербика" 

1.890.000,00 35,00 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 није 

добро дефинисан. Пројекат 

је преамбициозан. Буџет је 

предимензионисан. Упитни 

су стручни капацитети за 
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овакав пројекат. Неки 

трошкови су приказани 

неоправдано високо. 

68.  Национални 

комитет ICOM -

а Србије 

Дигиталн аплатформа наслеђа 

стакла на територији Србије- 

фаза 2 

605.000,00 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 буџет није 

добро дефинисан. 

Иновативан је, али тешко 

остварив, будући да 

укључује велики број 

актера. 

69.  Удружење 

Србија на клик 

Србија на клик 1.960.000,00 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 буџет није јасно 

дефинисан. Питање 
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постојања стручних 

капацитета за овакву врсту 

пројекта. Планирани 

трошкови су неразрађени и 

предимензионирани. 

70.  Удружење 

Заједница 

ветерана Србије 

Друга димензија историје- 

Дигитализација споменика 

града Београда 

1.720.000,00 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 буџет није 

добро дефинисан. Упитно је 

постојање стручних 

капацитета за овакву врсту 

пројекта. Трошкови су 

неоправдано високи и 

недовољно образложени. 

71.  Матица 

бошњачка 

Израда дигиталног писма 

"Босанчица" 

1.470.000,00 33,00 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. 



136 
 

Чланови Комисије су се 

сложили да буџет није 

добро дефинисан. Цена за 

медијске услуге је изузетно 

висока. Предимензионисан 

буџет. Трошкови приказани 

нереално.  Прокламовани 

циљеви пројекта нису 

сразмерни траженим 

средствима. 

72.  Удружење за 

заштиту истине 

о српском 

народу "21. 

новембар" 

Српска стратишта XX века, 

дигитализоване интерактивне 

мапе- Друга фаза: БиХ 1992-

1995 

585.000,00 33,00 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 није 

добро дефинисан. Упитни 

су стручни капацитети за 

извођење оваквог пројекта. 

Део приказаних трошкова 

односи се на редован рад 

Удружења. 

73.  Удружење 

бораца Сабор 

Горњи 

Милановац 

Дигитализација наше 

прошлости- Споменици 

Рудничко-Таковског краја 

1.490.000,00 33,00 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, 
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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 јасно 

дефинисан. Планирани 

трошкови су 

предимензионисани. 

Питање постојања стручних 

капацитета за овакву врсту 

пројекта. Планирани 

трошкови су неразрађени. 

74.  Фондација 

Бабка Ковачица 

Формирање Центра за 

дигитализацију Словачког 

наивног сликарства у Србији 

987.410,00 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 буџет није 

добро дефинисан. Није у 

складу са смерницама за 

дигитализацију. Упитна је 

оправданост за формирање 

још једног центра за 

дигитализацију. 

75.  Платформа за 

студије културе 

CULTstore 

Грађевине које су одређивале 

стил живота- сто двораца на 

једној online платформи 

1.163.000,00 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 
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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 

добро дефинисан и није 

иновативан. Пројекат није 

добро дефинисан, буџет је 

предимензионисан у неким 

ставкама. Министарство је 

већ подржало врло сличну 

платформу прошле године. 

76.  УГ Збирка 

Шећеровић 

Цонић- Дом 

Јеврема Грујића 

Наставак пројекта 

Мултимедијална виртуелна тура 

кроз музеј Дом Јеврема Грујића 

"Скривено благо на клик од вас" 

979.100,00 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 буџет није 

добро дефинисан. Неке 

ствари не припадају 

подручју дигитализације. 

Висина трошкова није 

оправдана. 

77.  Центар за 

изстраживање 

религије и 

политике 

Резултати и пормоције процеса 

дигитализације културног 

наслеђа у Србији 

647.000,00 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 
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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 

ограничен само на 

организацију скупа. Није 

јасно дефинисан циљ 

пројекта. Није дефинисана 

тема скупа, а притом није ни 

најјасније шта се таквим 

скупом жели постићи. 

 

Р.бр. Установа   Назив пројекат Тражена 

средства 

Број 

бодова 

Образложење: 

78.  Факултет 

музичке 

уметности у 

Београду 

Стварање дигиталне базе 

(снимака и партитура) 

савремене српске 

електроакустичне 

музике и унапређење 

њене промоције 

1.050.000,00 47,67 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 иако су јасно 

наведени циљеви и буџет 

детаљно разрађен, општа 

корист од пројекта не оправдава 
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износ тражених средстава. 

Занимљива идеја, нешто ново 

што се код нас није користило, 

али свакако нема потенцијал. 

79.  Универзитет 

у Новом 

Саду- 

Академија 

уметности 

Терабајт Академског 

позоришта 

1.670.000,00 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 иако је циљ пројекта 

апсолутно оправдан и 

иновативан, будући да оваква 

грађа није често предмет 

дигитализације, ипак буџет 

пројекта је недовољно развијен 

и планирани трошкови су 

приказани на веома високом 

нивоу. Не види се посебна 

иновативност у овом пројекту, 

мада је заиста неопходно имати 

у дигиталном формату одржане 

представе које ће помоћи 

млађим генерацијама. Свакако 

би било могуће ову причу 

проширити и на youtube, па би и 

шира публика могла да се преко 

одговарајућег youtube канала 

информише о области деловања 

Академије уметности. Наравно 

то би морало да се потпомогне 

додатним промоцијама. Нејасан 
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је део пројекта који се односи на 

софтвер. 

80.  GO2TECH 

DOO 

Serbian Art драјв- 

дигитализација 

савременог 

стваралаштва 

1.218.800,00 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 се 

сложили да иако је пројекат 

иновативан и усмерен на 

промовисање савремене 

уметничке праксе, ограничен је 

на свега 5 младих уметника. 

Идеја која је ограничена на мали 

број уметника, при чему се 

захтева велико финансирање од 

стране министарства. 

81. 1
9 

Јасен Бгд 

доо 

Развој система за 

дигитализацију 

Енглеско-српског 

лексикона права 1-2 и 

Српско-енглеског 

лексикона права (аутор 

Живко М. Чуле) за 

коришћење у изабраним 

државним установама и 

институцијама у 

Републици Србији- Фаза 

1 

750.000,00 41,67 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 
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критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да пројекат није 

иновативан. Цифра која се 

тражи од министарства је 

превелика, иако је наведено да 

то износи мање од једне 

четвртине трошкова пројекта. 

Ограничени број корисника је 

обухваћен пројектом. Исход не 

нуди довољну перспективу 

користи за ширу друштвену 

заједницу. 

82. 1
0 

Inform 

Technologies 

doo Novi Sad 

Art Link Serbia 1.450.000,00 41,00 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 није довољно 

разрађен и у великој мери је 

предимензиониран. Пројекат 

није јасно дефинсан. Такође, 

није најјасније како ће 

прикупити све информације. 

Није довољно образложена 

општа корист реализације 

оваквог пројекта. 

83.  Академија 

уметности 

Универзитет

Теорија и пракса 

дигитализације 

музичких радио и ТВ 

емисија: едукација 

750.000,00 37,00 Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. Чланови 

Комисије су се сложили да је 
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а у Новом 

Саду 

запослених у Радио 

Телевизији Војводине 

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. Нису довољно 

образложени циљеви пројекта и 

могућност праћења њихове 

реализације. Нејасно је зашто 

РТВ као Партнер не уложи део 

средстава јер би та медијска 

кућа имала највећи бенефит од 

целокупног пројекта. За овакав 

пројекат очекивало би се 

укључивање и других извора 

финансирања. 

84.  Центар за 

културу 

Сава 

Дечанац 

Савремена едукација и 

подизање капацитета за 

савремено доба за 

потребе Центра за 

културу Сава Дечанац 

1.445.000,00 35,67 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 
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сложили да тражена средства не 

одговарају дефинисаним 

циљевима. Пројекат који 

захтева велику финансијску 

подршку Министарства, при 

чему нема велики потенцијал. 

85.  Радио- 

Телевизија 

Пулс 

РТВ ПУЛС Дигитална 

архива 

1.500.000,00 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 пројекат није 

иновативан. Буџет није 

довољно разрађен, посебно у 

приказу учешћа сопствених 

средстава у пројекту, новчана 

средства су превелика. Велики 

део буџета планиран је на 

позицији хонорара. 

86.  Факултет 

драмских 

уметности 

Дигиталне архиве: 

Дигитализација, 

архивизација и 

истраживање филмског 

и аудио-визуелног 

наслеђа ДАИ 

726.000,00 35,00 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 
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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. Пројекат није 

довољно јасно дефинисан, више 

се односи на могућност 

унапређења наредних 

пројеката. Буџет није детаљно 

разрађен. 

87.  Дворана 

Дома 

Синдиката 

МОЈ ОФФ- онлине 

платформа за гледање 

филмова 

884.000,00 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 пројекат није 

иновативан. Пројект није 

довољно јасно дефинисан. Не 

види се потенцијал у овој идеји. 

Пуно online платформи се 

користи за гледање филмова, па 

није јасна друштвена корист 

овог пројекта. Комерцијално је 

конципиран и чини се да је 

одржив и без финансирања од 

стране Министарства културе. 
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Р.бр. Установа   Назив пројекат Тражена 

средства 

Број 

бодова 

Образложење: 

88. Установа 

Центар за 

културу и 

туризам 

Младеновац 

Дигитализација 

биоскопа- 3Д наочаре и 

уређај за стерилизацију 

1.454.232,00 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 тражени износ није 

оправдан имајући у виду домет 

и општу корист која би 

произашла из пројекта. 

Превелика новчана вредност за 

пројекат који није од кључне 

важности за Младеновац. Нема 

сувише бенефита за гледаоце, 

превише времена мора да прође 

да би се ова инвестиција 

исплатила. 
 

Р.бр. Установа   Назив пројекат Тражена 

средства 

Број 

бодова 

Образложење: 

89 Музичко 

оперско 

театарска 

организациј

а МОТО 

ПОРТООПЕРА- 

информативни и 

едукативни портал за 

младе оперске уметнике, 

професионалце и 

љубитеље опере 

1.066.000,00 48,33 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 
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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 пројект ограничен 

на врло мали број корисника. 

Постојећи хонорари су сувише 

увећани. Превише је уско 

конципиран, тако да тражена 

средства нису у сагласности са 

дометима који би пројектом 

могли бити остварени. 

90 Удружење 

грађана 

БУМ 

ДигиКултура- 

Популаризација 

културног наслеђа и 

савременог 

стваралаштва путем 

дигитализације 

750.000,00 48,00 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 циљ пројекта од 

великог значаја за ширу 

културну јавност, док 

референце предлагача 

обезбеђују одрживост пројекта. 

Мрђан Бајић јесте један од 

наших истакнутијих вајара, али 

није добра ствар да се 
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целокупан пројекат врти око 

једног уметника. 

91 ДОКСРБИЈ

А- 

Документар

исти Србије 

КиМотека- мапирање 

целокупне 

аудиовозуелна грађе о 

Косову и Метофији 

1.500.000,00 45,67 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 су циљеви пројекта 

преамбициозно постављени. 

Упитно је да ли би пројекат 

могао бити остварен 

расположивим средствима и у 

наведеном року, као и да ли ће 

бити могуће обезбедити 

сарадњу свих установа. 

Захтеван је велики износ за 

финансирање пројекта. 

92 Асоцијација 

Културанова 

Чуј књиге 601.240,00 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 
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(„Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17) и 

критеријумима по тексту 

Конкурса. 

Чланови Комисије су се 

сложили да пројектом није 

обухваћен велики број 

књижевника. Остаје кључно 

питање, како би у данашњем 

свету визуелизације и 

анимације, један аудио садржај 

могао толику пажњу да задржи 

пре свега код млађих људи. 

Недовољно је иновативан и 

ограничен на представљање 

стваралаштва само 4 

књижевника. 

93 Удружење 

грађана 

Фокус арт 

Дигитализација и 

репродукција ауторског 

модног израза 

1.444.890,00 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 идеја занимљива, 

али су новчана средства 

превелика. Буџет пројекта није 

добро дефинисан,  

предимензиониран је и није у 

складу са дометима које би 

пројекат могао да има. 

94 Удружење 

грађана ББ 

Арт 

MixIT 1.497.225,00 42,33 Документација подносиоца је 

уредна и пристигла је у 

траженом року. Чланови 
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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 

потенцијал. Буџет није добро 

дефинисан. Иако се одликује 

иновативним приступом, 

тражена средства нису у складу 

са циљевима и дометима 

пројекта. 

95 Ремонт- 

независна 

уметничка 

асоцијација 

Дигитализација архиве 

Ремонт Нуа 

959.000,00 42,00 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 су нејасно 

дефинисани циљеви пројекта. 

Види се да је започета сарадња 

са другим инститтуцијама. 




