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                        Република Србија 

                МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ  

                         И ИНФОРМИСАЊА 

                       Број: 401-01-399/2019-03 

                    Датум: 22.8.2019. год. 

                               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, 47/18, 30/18), Закона о буџету Републике Србије за 2019. 

годину („Службени гласник РС”, број 95/18), а у вези са чланом 76. Закона о култури 

„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.) и Предлогом решења o избору 

пројеката за финансирање или суфинансирање уметничких дела из области визуелних 

уметности у 2019. години, по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и 

информисања од 14. маја 2019. године ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање уметничких дела из области визуелних уметности у Републици Србији у 

2019. години, број 401-01-397/2019/03 од 21.8.2019. године, министар културе и 

информисања доноси 

 

 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

 

 

о додели средстава за финансирање или суфинансирање уметничких дела из области 

визуелних уметности у 2019. години  

 

 

 

 

 1. За финансирање или суфинансирање уметничких дела из области визуелних 

уметности у 2019. години по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и 

информисања од 14. маја 2019. године ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање уметничких дела из области визуелних уметности у 2019. години, 

финансираће се, односно суфинансираће се следећи пројекти: 
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Бр. Корисник Назив пројекта Износ ЕК 

1. 

Универзитет у 

Београду  

Факултет спорта и 

физичког васпитања, 

Београд 

Ко је бржи Златко Вићентијевић, 

комбинована техника 140х100cm 
250.000,00 424 

2. 

Универзитет у 

Београду  

Архитектонски 

факултет, Београд 

Бранко Павић и Драгослав Кнежевић  

Кањон 2018, дрворез у боји, 

130х130cm 

280.000,00 424 

3. 

Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког дела 

Директор Марко Црнобрња, 

скулптура, дрво, 40х30х30cm 

200.000,00 424 

4. 

Зрењанинска 

гимназија, Зрењанин 

Финансирање уметничког рада 

Милене Путник, Насеље, три колажа, 

30х45cm  

100.000,00 424 

5. 

Универзитет у 

Београду  

Архитектонски 

факултет, Београд 

Сава Кнежевић, Аналогија, колаж, 

инсталација, 40 ком, 29,7х21cm  
200.000,00 424 

6. 

ОШ 12. септембар, 

Мајданпек 

Финансирање радова уметничког 

пара diSTRUKTURA 

Путовање на крај ноћи, акварел, 

триптих 3x57х77cm 

The best of leisure (Lechfeld 1), принт 

на кашираном алуминијуму, 80х120 

cm 

The best of leisure (Lechfeld 2) принт 

на кашираном алуминијуму, 

80х120cm 

400.000,00 424 

7. 

ОШ Јован Јовановић 

Змај, Смедерево 

Опремање уметничким делима 

простор школе, диптих, Димитрије 

Пецић, Поглед кроз прозор, дрворез, 

122х85cm  

200.000,00 424 

8. 

Дом културе 

Студентски град, 

Београд 

CUADRICULA - уметничка 

инсталација у јавном простору, 

основа 4х4m, висина 2,4m 

630.000,00 424 

9. 
ФПУ, Београд 

Лађушић Марко, Плави солитер, 

акрил, 100 х70cm 
250.000,00 424 
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10. 

Центар за образовање 

и културу Божидарац 

1947, Београд 

Уметничко дело за опремање 

просторија Центра за образовање и 

културу Божидарац 1947 

Милорад Стајчић, Хлеб Св. Игњатија 

Антиохијског, скулптура 

36х15х15cm, 80.000,00 

Ивана Милев, Неограничени, диптих, 

колаж од фотографског и бојеног 

папира, 2 х (100х70cm), 150.000,00 

230.000,00 424 

11. 

ФМУ, Београд 

Александар Рафајловић Судбина, 

позлата на дрвету, ситоштампа, 

83х70cm 

350.000,00 424 

12. 

Факултет за 

хотелијерство и 

туризам у Врњачкој 

Бањи 

Сандра Лакићевић Anisotropy #5, 

диптих, 130х90х1,5cm, комбинована 

техника 

150.000,00 424 

13. 

Карловачка гимназија, 

Сремски Карловци 

Опремање просторија Карловачке 

гимназије уметничким делима 

насталим у протеклих пет година: 

Мрђан Бајић, Сирија, комбинована 

техника на папиру, 105х75cm 

180.000,00 424 

14. 

ОШ Никола Тесла, 

Нови Сад 

Опремање просторија ОШ Никола 

Тесла уметничким делом насталим у 

протеклих пет година 

Стеван Којић, Нестратегијска 

интелигенција, дигитална графика и 

роботски цртеж, два комада 60х80cm 

250.000,00 424 

15. 

ФПУ, Београд 

Цветковић Златко, Башта у сивом, 

инсталација, инсталација од 5 

елемената, пречник 20cm, метална 

сита и конац 

200.000,00 424 

16. 

Шумарски факултет, 

Београд 

Нова уметничка дела на Шумарском 

факултету 

Радош Антонијевић, Савршенство, 

зидна инсталација, 240х520х8cm 

600.000,00 424 

17. 

Центар за социјални 

рад општине Нови 

Бечeј 

Финансирање уметничких дела  

Саша Стојановић, Mickey Mousegives 

more, уље на платну, 70х60cm, 

180.000,00 

Милица Ракић, Лепа сам као 

револуција, акрил на платну и сито 

штампа, 8 слика 40х30cm, 300.000,00 

Шејма Фере, Четкице, комбинована 

техника, 16 радова 8х45х1,5cm, 

150.000,00 

630.000,00 424 
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18. 

Народни музеј 

Краљево 

Осавремењивање уметничке збирке 

Музеја уметничким делом Рајка 

Попиводе Лавиринт, клирит, дрво, 

170х180cm 

200.000,00 

463 

19. 

Музеј у Смедереву 

Осавремењивање збирке Градске 

галерије савремене уметности 

Смедерево делима афирмисаних 

уметника 

Бранислав Николић, Катедрала, 

комбинована техника, 

121,5х77х19,5cm, 450.000,00 

Габријел Глид, После, дрво, 

208х63х63cm, 550.000,00 

Иван Петровић, Со и светло, ламбда 

поступак са скенираног негатива, 

360.000,00 

Слободан Трајковић, Лице меморије, 

комбинована техника, 120h160h5cm, 

400.000,00   

1.760.000,00 463 
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20. 

Културни центар 

Београд 

Колекција Октобарски салон: 

Бранко Милисковић, Appointed, живи 

перформанс,  450.000,00 

Дејана Вучићевић, Нагомилавање, 

фотографије, 150х100cm, 300.000,00 

Душан Оташевић, Случај, уље на 

платну, дигитална штампа, 

114х114х4,5cm, 29х29cm, 500.000,00 

Игор Бошњак, Is There a Death After 

Life?, видео рад, 7 минута, 30 

секунди,  200.000,00 

Ивана Ивковић, I gave you everything, 

инсталација, 120x170cm, 350.000,00 

Јелена Мијић, Reinstatement, 

мултимедијална инсталација,  

400.000,00 

Јелена Трпковић, Мушка посла, 

комбинована техника, 51х30cm, 

Мушка посла деликатно, 

комбинована техника 50х45cm, 

Афтер схеве, комбинована техника, 

50х20cm, Бифор схеве, комбинована 

техника, 50х45cm, 450.000,00 

Марија Ћалић, Isaiah 63:15 (I-IV), 

фотографије, 50х75cm, 350.000,00 

Милован Дестил Марковић, 

Обнажен као буда од злата, мдм 

медијум и пигмент на платну, 

86х250cm, 650.000,00 

Нина Ивановић, Планина, жица, 

550х200х0,3cm, 500.000,00 

Синиша Илић, Без предлога о 

конкретном решењу, видео (25 

минута), ХД, звук и цртеж, оловка на 

папиру 400.000,00 

Рена Радле и Владан Јеремић, 

Ломива присутност, акрил на 

платну, 8 комада различитих 

димензија, 600.000,00 

Милица Томић, Украдено писмо, 

ламбда принт, 180х120cm, 400.000,00  

5.550.000,00 463 
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21. 

Центар за културу 

Вељко Дугошевић, 

Кучево 

Ликовна дела за уметничку збирку 

Галерије савремене уметности 

Кучево 

Урош Ђурић, Зигомар, уље на 

платну, 50х80, 200.000,00 

Тадија Јаничић, Човек који воли да 

једе сламу, уље на платну, 70х70, 

150.000,00 

Марко Вукша, Мапа, ливена бронза, 

20х20х20, 180.000,00 

530.000,00 463 

22. 

Галерија савремене 

ликовне уметности, 

Ниш 

Финансирање уметничких дела 

насталих у последњих пет година за 

потребе збирки ГСЛУ 

Здравко Јоксимовић, Није важна 

боја коже,  скулптура, 

110х140х17cm, 500.000,00 

Никола Пешић, Серафим, скулптура, 

300х10х10cm 600.000,00 

Борис Кандолф, Whiteness, witness, 

инсталација, 300х200cm, 450.000,00 

1.550.000,00 463 

23. 

Народна библиотека 

Илија М. Петровић, 

Пожаревац 

Предлог уметничких дела за 

финансирањеиз области визуелних 

уметности за 2019. годину - 

графички листови из циклуса Црно 

језеро, Никола Радосављевић, 

акватинта, 80х120cm 

200.000,00 463 

24. 

Народни музеј Шабац 

Финансирање уметничког дела рада 

Драгане Жаревац Још један круг, 

видеоинсталација, 3 минута, 20 

секунди 

500.000,00 463 

25. 

Савремена галерија 

Суботица 

Финансирање рада Селме 

Ђулизаревић Карановић Тито, 

објекат, конфекцијски број 38, 

текстил 150.000,00 463 

26. 

Савремена галерија 

Суботица 

Финансирање рада Саше Ткаченка 

Leave your home Change your name, 

инсталација, 50х70х3cm 

200.000,00 463 
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27. 

Народни музеј Врање 

Осавремењивање ликовне збирке 

Музеја уметничким радовима 

реномираних уметника 

Владимир Перић, Прозори, 

фотографија на платну, 6 елемената, 

90х30cm, 200.000,00 

Марија Драгојловић, Залазак сунца 2, 

црно - бела репродукција на 

класичном фото папиру бојена 

оловкама, 92х145cm, 200.000,00 

Нина Тодоровић, Journal of Walking - 

GRAZ SESSION - Day 01, Journal of 

Walking - GRAZ SESSION - Day 20, 

Journal of Walking - GRAZ SESSION - 

Day 21, Journal of Walking - GRAZ 

SESSION - Day 23, комбинована 

техника, 69х36cm, 200.000,00 

Драгослав Крнајски, Светионик, 

прохром и бакарни лим, 

400х200х5cm, 600.000,00 

1.200.000,00 463 

28. 

Уметничка галерија 

Надежда Петровић, 

Чачак 

Експонати за збирку Савремена 

уметност 

Драгољуб Раша Тодосијевић, Мали 

дневник 2, комбинована техника, 26 

komada A4, 1.000.000,00 

Тања Остојић, Misplaced Woman, 

видео, 28 секунди, 350.000,00 

Марко Марковић, Интестинум II, 

гипс, графит, дрво, метал, 105х105х7, 

250.000,00 

Весна Илић Даријевић, Енергизовани 

простор стадиона, фотографика, 

20х40х2, 200.000,00 

1.800.000,00 463 

29. 

Завичајни музеј 

Књажевац 

Финансирање уметничких дела 

савремених уметника у циљу 

богаћења уметничке збирке 

Завичајног музеја Књажевац и 

подршке - дело Слободанке Ступар, 

CAIXA 2, фотодигитална штампа, 

360х95cm 

350.000,00 463 

30. 

Музеј града Београда 

Уметничка дела за попуњавање 

Збирке за ликовну и музичку 

уметност од 1950. године Музеја 

града Београда 

Радомир Кнежевић, Уређај 2017-

2018, инсталација, 3х3х2m 

600.000,00 463 
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31. 

Музеј града Београда 

Уметничка дела за попуњавање 

Збирке за ликовну и музичку 

уметност од 1950. године Музеја 

града Београда 

Даниела Фулгоси, Анхедонија, цртеж, 

колаж на ручно прављеном папиру, 

55х78cm 

200.000,00 463 

32. 

Музеј града Београда 

Уметничка дела за попуњавање 

Збирке за ликовну и музичку 

уметност од 1950. године Музеја 

града Београда 

Иван Шулетић, CITYSCAPE VI 

2018.,туш на папиру, 80х80cm 

150.000,00 463 

33. 

Музеј града Београда 

Уметничка дела за попуњавање 

Збирке за ликовну и музичку 

уметност од 1950. године Музеја 

града Београда 

Миливој Мишко Павловић, Судбина 

Уписана на лицу, уље на платну, 

195х130cm 

280.000,00 463 

34. 

Народни музеј 

Лесковац 

Милета Продановић - Екфраза 

ултрамарин II, комбинована техника, 

190х120cm 

450.000,00 463 

35. 

Савремена галерија 

Уметничке колоније 

Ечка - Зрењанин 

Финансирање уметничких дела за 

збирку Савремене галерије Зрењанин 

URTICA (Виолета Војводић - Балаж 

и Едуард Балаж), Value Quest: No one 

is free, ласерско гравирани 

плексиглас са лед диодама 

100х400cm, 300.000,00 

Бранислав Николић, Градско 

огледало (школска табла), дрво-

метал-чоја, пречник 120cm, 

350.000,00 

650.000,00 463 

36. 

Народни музеј 

Крушевац 

Употпуњавање збирке Уметничке 

галерије 

Чедомир Васић, Вечера Кнежева на 

Косову, Бој на Косову, Цару Лазару 

коња убише, дигитална штампа, 

60х83 + 58,7х83cm, 160.000,00 

Перица Донков, Соба са погледом, 

диптих, акрил на платну, 200х105cm, 

300.000,00 

Никола Џафо, Уторак:злочин не 

застарева, комбинована техника, 

200х180cm, 250.000,00 

910.000,00 463 
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Жељка Момиров, У једном низу 2, 

комбинована техника, 7 делова + 

огледало, 30х30cm, 200.000,00 

37. 

Библиотека града 

Београда 

Ђорђе Станојевић, Фантастични 

предео, 150х100cm, медијум и утицај 

снега, кише и сунца 

200.000,00 463 

38. 

Народни музеј 

Аранђеловац 

Кораци 

Раде Кундачина, Без назива, 

пигменти на папиру, 83х123cm, 

240.000,00 

Бојан Бем, Клесана стена, 

комбинована техника, 16х21cm, 

180.000,00  

420.000,00 463 

39. 

Установа Центар за 

особе са 

инвалидитетом, 

Крушевац 

Моћ културе - шта уметност може 

да учини за грађане 

Марија Вауда, Међу нама, акрил на 

папиру, 42х30cm (6 комада) 

200.000,00 

Вук Ћук, МФ_30, акрил на платну, 

210х90cm (3 комада), 300.000,00 

Братислав Алексић, Бумбаров лет, 

графика, 42х30cm, 200.000,00 

Кустос и менаџер пројекта 50.000,00 

Поставка радова уметника 30.000,00  

780.000,00 463 

40. 

Центар за културу и 

образовање у Доњем 

Милановцу 

Финансирање групе уметника: 

Игор Антић, Корекција текста 

помоћу слике и обрнуто #3, уље на 

плану, 100х130cm, 250.000,00 

Селман Тртовац, Софре/Севдалинка, 

диптих, графит, 105 х 40 cm, 

200.000,00 

450.000,00 463 

41. 

Дом културе Чачак 

Финансирање уметничких радова:  

 

Весна Кнежевић, Пољубац, уље на 

платну, 140х190cm 

450.000,00 463 

42. 
Народни музеј Врање 

Весна Зарев, Бинарна бескрајност 

11,  дигитални цртеж, 128х128cm  
110.000,00 463 

43. 

Шуматовачка - Центар 

за ликовно образовање, 

Београд 

Уметничка збирка Шуматовачке: 

Давор Дукић, Стадо, смола - дрво, 

135х80х50cm, 500.000,00 

Душан Петровић, Чувар, бронза, 

скулптура, 300.000,00 

Соња Гајић, Салонска бонбона, 

полимер, 110х25cm, 300.000,00 

Александар Јевтић, Краљ мочваре, 

цртеж - комбинована техника, 

1.180.000,00 463 
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50х70cm, 80.000,00 

44. 

Културни центар 

Панчево 

Финансирање дела Биљане Ђурђевић 

за уметничку збирку Културног 

центра Панчева, Улазак у станицу, 

акрил на папиру, 68х130cm 

300.000,00 463 

45. 

Градска библиотека 

Панчево 

Нове аквизиције, Никола Пилиповић, 

Сат срца, акрил на папиру, 

100х70cm 

180.000,00 463 

46. 

Народна библиотека 

Бела Црква 

Финансирање звучне видео 

инсталације На осами ауторке Анице 

Вучетић, видео инсталација, 6 

минута,15 секунди 

350.000,00 463 

47. 

Музеј рударства и 

металургије, Бор 

Амбијентална целина Гордане 

Каљаловић и Ђорђа Одановића 

Месечева соба, амбијентална целина, 

Диптих 1, 70Х120cm, Месечев 

пејзаж, 29х146cm, Узорак са месеца, 

11х27х15cm 

450.000,00 463 

48. 

Културни центар 

Панчево 

Финансирање дела Снежане Вујовић 

Николић за уметничку збирку 

Културног центра Панчево, Чувар, 

акрил на платну, 100х120cm 

200.000,00 463 

49. 

Удружење Буди 

активан 16, Прешево 
Дечија радост, мурали 300.000,00 481 

50. 

Удружење Полиморф, 

Београд 
Летачи, амбијентална инсталација 

500.000,00 481 

 

 

 

Економске класификације 

481 800.000,00 

463 22.300.000,00 

424 5.100.000,00 

Укупно 28.200.000,00 

 

 

 

2.   За финансирање или суфинансирање уметничких дела из области визуелних уметности 

у 2019. години по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 

14. маја 2019. године ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање 

уметничких дела из области визуелних уметности у 2019. години, нису подржани следећи 

пројекти: 
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Бр. Корисник Назив пројекат 

1. Културни центар Панчево Финансирање дела Марка Вукше за уметничку 

збирку Културног центра Панчево 

2. Културни центар Панчево Финансирање дела Вука Вучковића за уметничку 

збирку Културног центра Панчево 

3. Културни центар Панчево Финансирање дела Тамаре Недељковић Вукша за 

уметничку збирку Културног центра Панчево 

4. Центар за културу Лазаревац Предлог уметничких дела за допуну колекције 

Савременици 

5. Матична библиотека Љубомир 

Ненадовић, Ваљево 

Савремена визуелна уметност у Ваљевској 

библиотеци 

6. Дом културе Свети Сава, Исток 

Косовска Митровица 

Зограф Лонгин 

7. ОШ Бранко Радичевић, Београд Опремање простора школе скулптуром 

8. Универзитет у Београду  

Технолошко - металушки факултет, 

Београд 

Књига 3  

ауторке Мариеле Цветић 

9. Универзитет у Београду 

Фармацеутски факултет 

Као нарцис као наркоза ауторке Мариеле Цветић 

10. Народни музеј Краљево Осавремењивање уметничке збирке Музеја 

уметничким делом Јелене Шалинић Терзић 

Вртлог са усисним ефектом 

11. Народни музеј Краљево Осавремењивање уметничке збирке Музеја 

уметничким делом Љиљане Шуњеварић Сеобе 

Призор 1 

12. Општа болница Лозница Финансирање дела Летњи дан ауторке Сњежане 

Влатковић за опремање простора Опште болнице 

Лозница 

13. Општа болница Лозница Финансирање дела Медитеран ауторке Сњежане 

Влатковић за опремање простора Опште болнице 

Лозница 

14. Историјски архив 31. јануар, Врање Врање, град који има душу - ствари које нестају 

15. Завод за здравствену заштиту 

радника, Нови Сад 

Опремање просторија Завода за здравствену 

заштоту радника Нови Сад уметничким делима 

насталим у протеклих пет година 

16. Специјална болница за 

психијатријске болести Свети 

Врачеви, Нови Кнежевац 

Зидови, Маја Симић 

17. Музеј рудничко-таковског краја, 

Горњи Милановац  

Осавремењивање ликовне збирке Музеја 

рудничко-таковског краја диптихом Ђорђа 

Станојевића Фантастични предео 29 
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18. Савремена галерија Суботица Финансирање пројекта који има за циљ 

настајање нових уметничких дела: Едита 

Кадирић и Маја Ракочевић Цвијановић - LADIES 

OF HORMONS 

19. Завичајни музеј Књажевац Осавремењивање уметничке збирке Завичајног 

музеја Књажевац - финансирање дела Тамаре 

Недељковић Вукше 

20. Центар за стручно усавршавање 

Чачак 

Финансирање уметничких дела за опремање 

просторија Центра за стручно усавршавање 

Чачак, Драган Добросављевић 

21. Међуопштински завод за заштиту 

споменика Суботица 

Откуп уметничких дела ради опремања 

просторија установе МЗЗСК Суботица 

22. Галерија савремене ликовне 

уметности Ниш 

Радош Антонијевић, Оклопно возило БХ М1  

23. Завод за културу Војвођанских 

Русина, Нови Сад 

Финансирање цртежа Владе Њарадија, три 

комада као целина 

24. Школа за основно и средње 

образовање Милан Петровић, Нови 

Сад 

Призори блискости 

25. Народни музеј Зајечар Финансирање уметничког дела Зорана 

Тешановића, Сплет околности, 130х100cm, 

комбинована техника 2018.  

26. Народни музеј Зајечар Финансирање уметничког дела Симониде 

Рајчевић, Чудни таласи 10, уље на платну 

203х160cm, 2016 

27. Народни музеј Зајечар Финансирање уметничког дела  Нађе 

Стаменовић, Цртеж из циклуса Час анатомије, 

комбинована техника, 160х124cm, 2019.  

28. Народни музеј Зајечар Финансирање уметничког дела Тамаре 

Недељковић Вукше, Кимоно, 100х100cm, 

комбинована техника, 2019.  

29. Народни музеј Зајечар Финансирање уметничког дела Љиљане Бурсаћ, 

Душанов законик, 179х78,5cm, комбинована 

техника, 2017. 

30. Народни музеј Зајечар Осавремењивање ликовне збирке радовима 

уметника: 

Милица Ракић Архив (признај ја сам мушко, а ти 

женско) комбинована техника, 200х15х10cm, 

2017. 

Шејма Фере Палента комбинована техника, 

20х30cm, 2018. 

Саша Стојановић, Hard day s night уље на 

платну, 70х80cm, 2014. 
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31. Спортско културни центар 

Обреновац 

Финансирање уметничког дела  Николе Пешића 

Генеза 

32. Спортско културни центар 

Обреновац 

Финансирање уметничког дела  Поље Саре 

Милојевић 

33. Спортско културни центар 

Обреновац 

Финансирање уметничког дела Јелене Вићентић 

Red Speed Queen 1 

34. Спортско културни центар 

Обреновац 

Финансирање уметничког дела Умирање пруге 

Иване Јанчић 

35. Спортско културни центар 

Обреновац 

Финансирање уметничког дела Укрштање 

Љиљане Стојановић 

36. Спортско културни центар 

Обреновац 

Финансирање уметничког дела Савремено 

детњство Александра Паунковића 

37. Спортско културни центар 

Обреновац 

Финансирање уметничког дела Црвањ Иване 

Јанчић 

38. Спортско културни центар 

Обреновац 

Финансирање уметничког дела Песма плодности 

/ Песма клијања / Песма усева 

39. Спортско културни центар 

Обреновац 

Финансирање уметничког дела Песма мале 

породице Зорана Станаревића 

40. Спортско културни центар 

Обреновац 

Финансирање уметничког дела Appoloosa Марије 

Чолић 

41. Спортско културни центар 

Обреновац 

Финансирање уметничког дела Red speed Queen 

2 Јелене Вићентић 

42. Спортско културни центар 

Обреновац 

Финансирање уметничког дела Плаво Саре 

Милојевић 

43. УГ Круна, Београд SM - ART осликавање мурала на зиду у Научно 

Технолошком Парку 

44. УГ Круна, Београд Улична уметност на Врачару 

45. Установа - Јавна библиотека Бора 

Станковић, Врање 

Обогаћивање уметничког фонда Библиотеке 

(уметничко дело Марије Драгојловић) 

46. Установа - Јавна библиотека Бора 

Станковић, Врање 

Обогаћивање уметничког фонда Библиотеке 

(уметничка дела Нине Тодоровић) 

47. Институт за кардиоваскуларне 

болести Дедиње, Београд 

Опремање просторија Института за 

кардиоваскуларне болести Дедиње са једним 

уметничким радом Ане Церовић 

48. Народни музеј Врање Осавремењивање ликовне збирке Музеја 

уметничким делом Светомира Арсића Басаре 

Синфонија 1, 2017. 

49. Народни музеј Врање Осавремењивање ликовне збирке Музеја 

уметничким делима Данила Вуковића Дуг, Витез 

Коља и Велики криминал, 2015/16. 
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50. Завичајни музеј Књажевац Осавремењивање уметничке збирке Завичајног 

музеја Књажевац делом владимира Перића, 

Богомољка атеиста  

51. Народни музеј Врање Осавремењивање ликовне збирке Музеја 

уметничким делом Миодрага рогића, Седећи 

акт, 2017. 

52. Културни центар Власотинце Обогаћивање ликовне збирке Културног центра 

Власотинце 

53. Центар за културу Сопот Финансирање уметничког дела, слике ЕХО 

54. ФЛУ, Београд Осавремењивање  Збирке ФЛУ делима 

афирмисаних уметника/професора ФЛУ (Дарија 

Качић - амбијентална инсталација) 

55. Културно-туристички центар Стефан 

Немања, Лапово 

Подршка - финансирање уметничких дела из 

области визелних уметности за 2019. годину 

56. Градски музеј Вршац Видео рад - Сеобе, Весна Токин 

57. Библиотека града Београда Владислав Шћепановић, Мама и тата, 

100х80cm, 2018, уље на платну 

58. САНУ, Београд Финансирање уметничког дела: Светомира 

Арсића Басаре, Дедине фруле VII, 2018, дрво и 

метал, 370х50х50cm 

59. САНУ, Београд Финансирање уметничког дела: Тодор 

Стевановић, Гавран (Триптих), 2019, 

комбинована техника, уље на платну и дигитална 

штампа, 3х(120х130cm) 

60. Народни музеј Лесковац Осавремењивање ликовне збирке Музеја 

уметничким делом: Саше стојановића Океан с.т. 

2018 

61. Народни музеј Лесковац Осавремењивање ликовне збирке Музеја 

уметничким делом: Владимира Перића 

Оштећена лица 2016. 

62. Народни музеј Лесковац Осавремењивање ликовне збирке Музеја 

уметничким делом: Душана Оташевића Der 

Kunstchnitzel 

63. Културни центар Инђија  Селма Ђулизаревић Карановић 

64. Завичајни музеј Књажевац Финансирање уметничких дела младих 

савремених уметника у циљу богаћења 

уметничке збирке Завичајног музеја Књажевац и 

подршке - Милан Стаменовић 

65. Завичајни музеј Књажевац Осавремењивање уметничке збирке Завичајног 

музеја Књажевац - дело Владимир Ристивојевић 

Минимална експозиција 

66. Музеј града Београда Уметничка дела за попуњавање Збирке за 

ликовну и музичку уметност од 1950. године 

Музеја града Београда, Вук Ћук 
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67. Музеј града Београда Уметничка дела за попуњавање Збирке за 

ликовну и музичку уметност од 1950. године 

Музеја града Београда, Весна Кнежевић Нежно 

2018. 

68. Музеј града Београда Уметничка дела за попуњавање Збирке за 

ликовну и музичку уметност од 1950. године 

Музеја града Београда, Марко Вукша, Путовање 

2017. 

69. Музеј града Београда Уметничка дела за попуњавање Збирке за 

ликовну и музичку уметност од 1950. године 

Музеја града Београда, Тијана Којић, Слепило од 

сунца 

70. Музеј града Београда Уметничка дела за попуњавање Збирке за 

ликовну и музичку уметност од 1950. године 

Музеја града Београда, Симонида Рајчевић, 

Чудни таласи 5 

71. Народни музеј Лесковац Јошкина Шињана - Не се чачкај око моје 

ждребе, 2017 

72. ФМУ, Београд Дневна соба ауторке Мариеле Цветић 

73. Градски музеј Вршац Диптих Исток-Запад, Слава прошлости за 

будућност, Омаж Паји Јовановићу 1859-2019 

Аутор дела: мр Јавор Рашајски 

74. ФПУ, Београд Кућа, уље на платну Селена Вицковић 

75. ФДУ, Београд Финансирање дела Тори аутора Миливоја 

Мишка Павловића 

76. САНУ, Београд Одливање скулптуре: Сава Халугин, Одмор, 

2016, бронза, 107х78х67cm 

77. ФМУ, Београд Музика слике /слика музике:  

Чудни таласи 7 Симониде Рајчевић 

78. ФМУ, Београд Весна Кнежевић, Пољубац 2018 

79. ФМУ, Београд Радомир Кнежевић, Музика дана 

80. Филозофски факултет Универзитета 

у  Новом Саду 

Преширење Уметничке збирке Филозофског 

факултета Универзитета у Новом Саду 

81. Факултет за хотелијерство и туризам 

у Врњачкој Бањи 

Сандра Лакићевић Anisotropy #2 

82. Висока техничка школа струковних 

студија Крагујевац 

Јелена Луковић Безнађе  II 

83. Висока техничка школа струковних 

студија Крагујевац 

Сандра Лакићевић Anisotropy #1 
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84. Висока техничка школа струковних 

студија Крагујевац 

Марија Анђелковић Прелазна стања 14 

85. Факултет педагошких наука 

Универзитета у Крагујевцу, Јагодина 

Опремање просторија Факултета педагошких 

наука из Јагодине делима из циклуса Плејада  

86. ФМУ, Београд Владимир Перић Гуштер 

87. ФМУ, Београд Игор Антић Вечити неспоразум 3 

88. ФМУ, Београд Нина Тодоровић, Декодирање сећања - Мапа 01 

89. САНУ, Београд Одливање скулптуре: Сава Халугин, 

Екстремитети, 2015, бронза, 110 х 65 х 88 cm 

90. Уметничка асоцијација Прототип, 

Београд 

Попуњавање уметничке збирке Факултета 

техничких наука у Новом Саду 

91. Народна библиотека Вук Караџић, 

Крагујевац 

Предлог уметничких дела за финансирањеиз 

области визуелних уметности за 2019. годину - 

графички листови из циклуса State of emergency 

92. Политехничка школа, Суботица  Израда мозаика и мурала у палићком Зоолошком 

врту 

93. Народна библиотека Крушевац Дело Лабудово језеро, комбинована техника, 

колаж 70 х 100 cm 

Дело Свој на своме, комбинована техника, колаж 

70 х 100 cm аутора Јелене Трпковић 

94. Народна библиотека Крушевац Милан Сташевић 

Поетика куће, нова серија 01, уље на платну, 

60х70cm 

Поетика куће, нова серија 02, уље на платну, 

60х70cm 

95. Народна библиотека Вук Караџић, 

Крагујевац 

Предлог уметничких дела за финансирањеиз 

области визуелних уметности за 2019. годину -

Нема предаје 

96. Историјски архив града Новог Сада Финансирање уметничког дела - Риба 

97. Народна библиотека Вук Караџић, 

Крагујевац 

Предлог уметничких дела за финансирањеиз 

области визуелних уметности за 2019. годину -

Град 

98. Градски музеј Вршац Релације 

99. ОШ Бранко Радичевић, Витковац Дигитална графика на платну Бојана Милојевића 

100. Народна библиотека Крушевац Милета Продановић - Одсјај VI, 49 х 35 cm, 

комбинована техника - акрил и позлата на 

платну 

101. Народна библиотека Вук Караџић, 

Крагујевац 

Предлог уметничких дела за финансирањеиз 

области визуелних уметности за 2019. годину - 

графички листови из циклуса Није важна боја 

коже 
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102. Народна библиотека Вук Караџић, 

Крагујевац 

Предлог уметничких дела за финансирањеиз 

области визуелних уметности за 2019. годину - 

графички листови из циклуса Судбина 

103. ФПУ, Београд Плава сфера, графички лист, Мирјана 

Томашевић 

104. Библиотека града Београда Коља Божовић, Мајка Јевросима, 120х160cm, 

акрилна и УВе боја на платну, 2018 

105. Народни музеј Пожаревац Осавремењивање историјско - уметничке збирке 

Народног музеја Пожаревац 

106. Библиотека Радоје Домановић, 

Топола 

Предлог уметничких дела за финансирањеиз 

области визуелних уметности за 2019. годину - 

графички листови из циклуса Аурора 

107. Библиотека Радоје Домановић, 

Топола 

Предлог уметничких дела за финансирањеиз 

области визуелних уметности за 2019. годину -  

дело Краљ Петар, портрет краља Петра Првог 

Карађорђевића у техници акрил на картону 

108. Историјски архив Рас, Нови Пазар Финансирање уметничке слике Диптих Маске 

аутора Гордана Николића 

109. САНУ - Галерија, Београд Владимир Величковић, Гавранови, 2018, уље на 

платну 130х89cm 

110. Центар за заштиту одојчади, деце и 

омладине Звечанска 7 

Опремање просторија Центра за заштиту 

одојчади, деце и омладине уметничким делом 

Маске, аутор Гордан Николић 

111. Народна библиотека Бела Црква Финансирање објекта Краљ и краљица аутора 

Ненада Брачић 

112. Народна библиотека Бела Црква Финансирање цртежа - диптих На површини 

ауторке Терезе Стаменковић 

113. ФПУ, Београд Мина Глоговац, Модро, акрил на платну 

110х150cm 

114. ФПУ, Београд Финансирање дела CARGO портрет - вајара 

Зорана Ивановића, аутора Љиљане Петровић и 

Александра Костића 

115. Гимназија Вељко Петровић, Сомбор Симбиоза знакова, Виолета Марковић 

116. САНУ- Галерија, Београд Финансирање уметничког дела: Владимир 

Величковић, Опасност, 2018, уље на платну 

116х89cm 

117. Филолошки факултет, Београд Опремање просторија Филолошког факултета у 

Београду уметничким делима 

118. Народна библиотека Радоје 

Домановић, Лесковац 

Предлог уметничких дела за финансирањеиз 

области визуелних уметности за 2019. годину - 

графички листови из циклуса Moaning 

119. Народни музеј Панчево Осавремењивање збирке ликовне уметности 

Народног музеја Панчево -  дело Мирослава 

Савкова 
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120. Народни музеј Панчево Осавремењивање збирке ликовне уметности 

Народног музеја Панчево -  дело Сање 

Момчиловић 

121. Академија уметности, Универзитет у 

Новом Саду 

Колекција Академије уметности Универзитета у 

Новом Саду 

122. Универзитет уметности у Београду Анђелка Бојовић, Портрет ректора Универзитета 

уметности у Београду Љиљане Мркић Поповић 

(2009-2015) 

123. Градска народна библиотека Жарко 

Зрењанин, Зрењанин 

Финансирање уметничких дела из области 

визелних уметности за читаоницу научног 

одељења 

124. Културни центар Чукарица, Београд Нова уметничка колекција Културног центра 

Чукарица 

125. Народни музеј Панчево Осавремењивање збирке ликовне уметности 

Народног музеја Панчево - дело Милице 

Мургић-Ћебић 

126. Завичајни музеј Петровац на Млави Осавремењивање и акумулација Уметничке 

збирке Завичајног музеја Петровац на Млави 

делима Владимира Ваљешевића, академског 

графичара 

127. Удружење грађана _куда.орг, Нови 

Сад 

Симфонија Детелинаре (видео рад 10´) 

128. Образовно културни центар Сечањ Финансирање уметничког дела Јована Ракиџића 

Плава студија тла - уље на платну 90х100cm, 

2017. год. 

129. Техничка школа, Ада Светионик 

130. Центар за стручно усавршавање у 

образовању у Лесковцу 

Визија стварања 

131. Народни музеј Врање Холандска уметница Jeanne van Heejswik и 

удружења Генератор у Врању 

Hobby horse - покретна статуа коњића РКБ, 2011-

2018. 

132. ОШ Алекса Шантић, Сечањ Финансирање уметничког дела Зорана 

Тешановића - Све је пошло наопачке, уље на 

платну, 220х50cm, 2018.год 

133. Педагошки музеј Београд Чувари баштине 

134. Уметничка галерија Надежда 

Петровић, Чачак 

Тата је кући Марко Црнобрња 

135. Галерија 73, Београд Финансирање дела за уметничку збирку Галерије 

´73 

136. Педагошки факултет Ужице, 

Универзитет у Крагујевцу 

Финансирање уметничких дела из области 

визелних уметности за 2019.годину 
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137. Клинички центар Војводине, Нови 

Сад 

Оснивање колекције уметничких радова 

Клиничког центра Војводине 

138. Општинска народна библиотека 

Опово 

Осавремењивање уметничке збирке галерије 

Јован Поповић,Јелена Трпковић - Жикино коло 

139. Општинска народна библиотека 

Опово 

Осавремењивање уметничке збирке галерије 

Јован Поповић, Арпад Пулаји 

140. Предшколска установа Наша радост, 

Крупањ 

Нови мурал 

141. Културни центар Мионица Таписерија Галаксија - Загорка Стојановић 

142. Клуб финих заната, Тител REGIO EARTH фестивал - МУРАЛИ 

143. Шуматовачка - Центар за ликовно 

образовање, Београд 

Врт скулптуре - Шуматовачка 

144. Математичка гимназија Београд Инсталација Диптих ИЗБОР  II, Драгана 

Пајковић Додиг 

145. Народни музеј Крагујевац Финансирање откупа уметничких дела 

крагујевачких уметника за збирке Одељења за 

историју уметности Мародног музеја Крагујевац 

- Милена Белензада, Јелена Шалинић Терзић и 

Зоран Игњатовић 

146. Народни музеј Крагујевац Финансирање откупа уметничких дела  - нови 

медији и аутори у збиркама Одељења за историју 

уметности  

147. Културни центар Панчево Финансирање дела Јелене Шалинић - Терзић за 

уметничку збирку Културног центра Панчева 

148. Културни центар Панчево Финансирање дела Николе Пешића за уметничку 

збирку Културног центра Панчева 

149. Културни центар Панчево Финансирање дела Зорана Тешановића за 

уметничку збирку Културног центра Панчева 

150. Културни центар Панчево Финансирање дела Милоша Шобајића за 

уметничку збирку Културног центра Панчева 

151. Музеј у Пријепољу  Шемса Гавранкапетановић, ПРИЈЕПОЉЕ 2019 

152. ФМУ, Београд Кабуки дан, Златко Вићентијевић 

153. ОШ Браћа Барух, Београд Златко Вићентијевић, У пола осам, у пола 

два…од куће до школе, од школе до куће, увек су 

нека шапутања 

154. ОШ Бранко Радичевић, Голубац Откуп радова diSTRUKTURA 

155. Народна библиотека Вељко 

Дугошевић, Голубац  

Откуп радова diSTRUKTURA 

156. Народна библиотека Вељко 

Дугошевић, Голубац  

Откуп радова diSTRUKTURA 
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157. Завичајни музеј Књажевац Финансирање уметничких дела младих 

савремених уметника у циљу богаћења 

уметничке збирке Завичајног музеја Књажевац и 

подршке развоја каријере младих 

158. Народна библиотека Јован Поповић, 

Кикинда 

Графички листови из циклуса Утопија  

159. Народна библиотека Јован Поповић, 

Кикинда 

Владика Раде 

160. Музеј Хореум Марги, Ћуприја Осавремењивање уметничке збирке Музеја 

Хореум Марги – равно, Ћуприја делима 

добитника награде Матићу у част 

161. Народни музеј Врање Осавремењивање ликовне збирке Музеја 

уметничким делима афирмисаних уметника 

162. ОШ Иван Гундулић, Београд Опремање простора ОШ Иван Гундулић 

163. Народни музеј Врање Осавремењивање ликовне збирке Музеја 

уметничким делом Александра Цветковића, 

Кућа Пит Модријана са балконом 2018/19 

164. Завичајни музеј Књажевац Осавремењивање уметничке збирке Завичајног 

музеја Књажевац - финансирање дела Марка 

Вукше 

165. Завичајни музеј Књажевац Осавремењивање уметничке збирке Завичајног 

музеја Књажевац - финансирање дела Николе 

Николића 

166. Завичајни музеј Књажевац Осавремењивање уметничке збирке Завичајног 

музеја Књажевац - финансирање дела Игора 

Антића 

167. Народна библиотека Јован Поповић, 

Кикинда 

Широм раширене зенице 

168. Народна библиотека Бела Црква Финансирање скулптуре Мирјане Благојевић 

Слепац води слепца - у перспективи 

169. ОШ Горња Варош, Земун Одсуство, Даниела Флугоси 

170. Народна библиотека Радоје 

Домановић, Лесковац  

Уређење простора за културно–уметничке 

програме 

171. Народна библиотека Радоје 

Домановић, Лесковац 

Уређење простора за културно-уметничке 

програме 

172. Народна библиотека Радоје 

Домановић, Лесковац 

Уређење збирке дела уметничког стваралаштва 

173. Филолошка гимназија, Београд  Колекција портрета српских књижевника 

174. ОШ Димитрије Давидовић, 

Смедерево 

Опремање простора ОШ Димитрије Давидовић 

Смедерево уметничким делима 
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175. Математичка гимназија Београд Зимски триптих 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Министарство културе и информисања је 14. маја 2019. године, на основу члана 76.  

Закона о култури, расписало конкурс за финансирање или суфинансирање уметничких 

дела из области визуелних уметности у Републици Србији у 2019. години. Конкурс је био 

отворен до 28. јуна 2019. године и на њега је пристигло 225 пријава.  

Министар културе и информисања је решењем број: 119-01-205/2019-03 од 

29.7.2019. године образовао Комисију за финансирање или суфинансирање уметничких 

дела из области визуелних уметности у 2019. години. Комисија је проверила 

правовременост, комплетираност свих пристиглих пријава-предлога, увидом у приспелу 

документацију. Након извршеног детаљног прегледа свих валидних пријава и извршене 

валоризације истих, Комисија у саставу Гордана Станишић, председник, Ангелина 

Милосављевић и Мирослав Карић, чланови, је применом критеријума и мерила из Уредбе 

о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају из 

буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе 

(„Сл. гласник РС“ бр. 105/16 и 112/17), донела Предлог решења о избору  пројеката број 

401-01-397/2019/03 од 21.8.2019. године, који ће се финансирати, односно суфинансирати 

из буџета Републике Србије. 

 

Бр. Корисник Назив пројекат Образложење 

1. Универзитет у 

Београду  

Факултет спорта 

и физичког 

васпитања, 

Београд 

Ко је бржи 

Златко 

Вићентијевић, 

комбинована 

техника 

140х100cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 
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дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком. 

2. Универзитет у 

Београду  

Архитектонски 

факултет, 

Београд 

Бранко Павић и 

Драгослав 

Кнежевић  

Кањон 2018, 

дрворез у боји, 

130х130cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком. 
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3. Спортско 

културни центар 

Обреновац 

Финансирање 

уметничког дела 

Директор Марко 

Црнобрња, 

скулптура, дрво, 

40х30х30cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

4. Зрењанинска 

гимназија, 

Зрењанин 

Финансирање 

уметничког рада 

Милене Путник, 

Насеље, три 

колажа, 30х45cm  

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 
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Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком . 

5. Универзитет у 

Београду  

Архитектонски 

факултет, 

Београд 

Сава Кнежевић, 

Аналогија, колаж, 

инсталација, 40 

ком, 29,7х21cm  

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  
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6. ОШ 12. 

септембар, 

Мајданпек 

Финансирање 

радова 

уметничког пара 

diSTRUKTURA 

Путовање на крај 

ноћи, акварел, 

триптих 

3х57х77cm 

The best of leisure 

(Lechfeld 1), 

принт на 

кашираном 

алуминијуму, 

80х120cm 

The best of leisure 

(Lechfeld 2) принт 

на кашираном 

алуминијуму, 

80х120cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника;  Изражена промоција 

савремених уметничких форми и израза 

и унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком  

Изражено критичко разматрање културе 

у савременим друштвеним, политичким 

и медијским околностима, како на 

локалном, тако и на регионалном и 

међународном плану. 

7. ОШ Јован 

Јовановић Змај, 

Смедерево 

Опремање 

уметничким 

делима простор 

школе, диптих, 

Димитрије Пецић, 

Поглед кроз 

прозор, дрворез, 

122х85cm  

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 
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унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

8. Дом културе 

Студентски град, 

Београд 

CUADRICULA - 

уметничка 

инсталација у 

јавном простору, 

основа 4х4m, 

висина 2,4m 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком  

Изражена  усклађеност уметничког дела 

са амбијенталном целином; 

Изражен допринос социјалној кохезији и 

општем благостању – борба против 

предрасуда и стереотипова, 

мултикултуралност, статус појединца у 

друштву, родна питања, учешће жена у 

јавном животу, људска права, еколошка 

питања, питања тзв. „друштвено 

маргинализованих група“, културна 

разноликост и др. 
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9. ФПУ, Београд Лађушић Марко, 

Плави солитер, 

акрил, 100х70cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

10. Центар за 

образовање и 

културу 

Божидарац 1947, 

Београд 

Уметничко дело 

за опремање 

просторија 

Центра за 

образовање и 

културу 

Божидарац 1947 

Милорад Стајчић, 

Хлеб Св. 

Игњатија 

Антиохијског, 

скулптура 

36х15х15cm, 

80.000,00 

Ивана Милев, 

Неограничени, 

диптих, колаж од 

фотографског и 

бојеног папира, 

2х(100х70cm), 

150.000,00 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 
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Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком . 

11. ФМУ, Београд Александар 

Рафајловић 

Судбина, позлата 

на дрвету, 

ситоштампа, 

83х70cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком . 

12. Факултет за 

хотелијерство и 

туризам у 

Врњачкој Бањи 

Сандра 

Лакићевић 

Anisotropy #5, 

диптих, 

130х90х1,5cm, 

комбинована 

техника 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 
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унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражена промоција уметничких дела 

младих уметника у циљу развоја 

њихових каријера и њиховог активног 

учешћа у друштву.  

13. Карловачка 

гимназија, 

Сремски 

Карловци 

Опремање 

просторија 

Карловачке 

гимназије 

уметничким 

делима насталим 

у протеклих пет 

година: 

Мрђан Бајић, 

Сирија, 

комбинована 

техника на 

папиру, 105х75cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком . 

14. ОШ Никола 

Тесла, Нови Сад 

Опремање 

просторија ОШ 

Никола Тесла 

уметничким 

делом насталим у 

протеклих пет 

година 

Стеван Којић, 

Нестратегијска 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 
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интелигенција, 

дигитална 

графика и 

роботски цртеж, 

два комада 

60х80cm 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

15. ФПУ, Београд Цветковић 

Златко, Башта у 

сивом, 

инсталација, 

инсталација од 5 

елемената, 

пречник 20cm, 

метална сита и 

конац 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  
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16. Шумарски 

факултет, 

Београд 

Нова уметничка 

дела на 

Шумарском 

факултету 

Радош 

Антонијевић, 

Савршенство, 

зидна 

инсталација, 

240х520х8cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

17. Центар за 

социјални рад 

општине Нови 

Бечеј 

Финансирање 

уметничких дела  

Саша Стојановић, 

Mickey Mousegives 

more, уље на 

платну, 70х60cm, 

180.000,00 

Милица Ракић, 

Лепа сам као 

револуција, акрил 

на платну и сито 

штампа, 8 слика 

40х30cm, 

300.000,00 

Шејма Фере, 

Четкице, 

комбинована 

техника, 16 

радова 

8х45х1,5cm, 

150.000,00 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 
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Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

18. Народни музеј 

Краљево 

Осавремењивање 

уметничке збирке 

Музеја 

уметничким 

делом Рајка 

Попиводе 

Лавиринт, 

клирит, дрво, 

170х180cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражени  високи професионални 

стандарди у раду установе културе.  

19. Музеј у 

Смедереву 

Осавремењивање 

збирке Градске 

галерије 

савремене 

уметности 

Смедерево 

делима 

афирмисаних 

уметника 

Бранислав 

Николић, 

Катедрала, 

комбинована 

техника, 

121,5х77х19,5cm, 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  
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450.000,00 

Габријел Глид, 

После, дрво, 

208х63х63cm, 

550.000,00 

Иван Петровић, 

Со и светло, 

ламбда поступак 

са скенираног 

негатива, 

360.000,00 

Слободан 

Трајковић, Лице 

меморије, 

комбинована 

техника, 

120х160х5cm, 

400.000,00   

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражени  високи професионални 

стандарди у раду установе културе.  

20. Културни центар 

Београд 

Колекција 

Октобарски 

салон: 

Бранко 

Милисковић, 

Appointed, живи 

перформанс,  

450.000,00 

Дејана 

Вучићевић, 

Нагомилавање, 

фотографије, 

150х100cm, 

300.000,00 

Душан Оташевић, 

Случај, уље на 

платну, дигитална 

штампа, 

114х114х4,5cm, 

29х29cm, 

500.000,00 

Игор Бошњак, Is 

There a Death 

After Life?, видео 

рад, 7 минута, 30 

секунди,  

200.000,00 

Ивана Ивковић, I 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражено критичко разматрање културе 

у савременим друштвеним, политичким 

и медијским околностима, како на 
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gave you 

everything, 

инсталација, 

120x170cm, 

350.000,00 

Јелена Мијић, 

Reinstatement, 

мултимедијална 

инсталација,  

400.000,00 

Јелена Трпковић, 

Мушка посла, 

комбинована 

техника, 51х30cm, 

Мушка посла 

деликатно, 

комбинована 

техника 50х45cm, 

Афтер схеве, 

комбинована 

техника, 50х20cm, 

Бифор схеве, 

комбинована 

техника, 50х45cm, 

450.000,00 

Марија Ћалић, 

Isaiah 63:15 (I-IV), 

фотографије, 

50х75cm, 

350.000,00 

Милован Дестил 

Марковић, 

Обнажен као 

буда од злата, 

мдм медијум и 

пигмент на 

платну, 

86х250cm, 

650.000,00 

Нина Ивановић, 

Планина, жица, 

550х200х0,3cm, 

500.000,00 

Синиша Илић, 

Без предлога о 

конкретном 

локалном, тако и на регионалном и 

међународном плану.  
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решењу, видео (25 

минута), ХД, звук 

и цртеж, оловка 

на папиру, 

400.000,00 

Рена Радле и 

Владан Јеремић, 

Ломива 

присутност, 

акрил на платну, 

8 комада 

различитих 

димензија, 

600.000,00 

Милица Томић, 

Украдено писмо, 

ламбда принт, 

180х120cm, 

400.000,00  

21. Центар за 

културу Вељко 

Дугошевић, 

Кучево 

Ликовна дела за 

уметничку збирку 

Галерије 

савремене 

уметности Кучево 

Урош Ђурић, 

Зигомар, уље на 

платну, 50х80, 

200.000,00 

Тадија Јаничић, 

Човек који воли 

да једе сламу, уље 

на платну, 70х70, 

150.000,00 

Марко Вукша, 

Мапа, ливена 

бронза, 20х20х20, 

180.000,00 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  
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22. Галерија 

савремене 

ликовне 

уметности, Ниш 

Финансирање 

уметничких дела 

насталих у 

последњих пет 

година за потребе 

збирки ГСЛУ 

Здравко 

Јоксимовић, Није 

важна боја коже,  

скулптура, 

110х140х17 cm, 

500.000,00 

Никола Пешић, 

Серафим, 

скулптура, 

300х10х10cm 

600.000,00 

Борис Кандолф, 

Whiteness, witness, 

инсталација, 

300х200 cm, 

450.000,00 

 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражени  високи професионални 

стандарди у раду установе културе.  

23. Народна 

библиотека 

Илија М. 

Петровић, 

Пожаревац 

Предлог 

уметничких дела 

за финансирањеиз 

области 

визуелних 

уметности за 

2019. годину - 

графички листови 

из циклуса Црно 

језеро, акватинта, 

80х120cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  
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Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражени  високи професионални 

стандарди у раду установе културе.  

24. Народни музеј 

Шабац 

Финансирање 

уметничког дела 

рада Драгане 

Жаревац Још 

један круг, 

видеоинсталација, 

3 минута, 20 

секунди 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражени  високи професионални 

стандарди у раду установе културе.  

25. Савремена 

галерија 

Суботица 

Финансирање 

рада Селме 

Ђулизаревић 

Карановић Тито, 

објекат, 

конфекцијски 

број 38, текстил 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 
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Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

26. Савремена 

галерија 

Суботица 

Финансирање 

рада Саше 

Ткаченка Leave 

your home Change 

your name, 

инсталација, 

50х70х3cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

27. Народни музеј 

Врање 

Осавремењивање 

ликовне збирке 

Музеја 

уметничким 

радовима 

реномираних 

уметника 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 
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Владимир Перић, 

Прозори, 

фотографија на 

платну, 6 

елемената, 

90х30cm, 

200.000,00 

Марија 

Драгојловић, 

Залазак сунца 2, 

црно - бела 

репродукција на 

класичном фото 

папиру бојена 

оловкама, 

92х145cm, 

200.000,00 

Нина Тодоровић, 

Journal of Walking 

- GRAZ SESSION - 

Day 01, Journal of 

Walking - GRAZ 

SESSION - Day 20, 

Journal of Walking 

- GRAZ SESSION - 

Day 21, Journal of 

Walking - GRAZ 

SESSION - Day 23, 

комбинована 

техника, 69х36cm, 

200.000,00 

Драгослав 

Крнајски, 

Светионик, 

прохром и 

бакарни лим, 

400х200х5cm, 

600.000,00 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком . 

28. Уметничка 

галерија Надежда 

Петровић, Чачак 

Експонати за 

збирку Савремена 

уметност 

Драгољуб Раша 

Тодосијевић, 

Мали дневник 2, 

комбинована 

техника, 26 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 
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komada A4, 

1.000.000,00 

Тања Остојић, 

Misplaced Woman, 

видео, 28 

секунди, 

350.000,00 

Марко Марковић, 

Интестинум II, 

гипс, графит, 

дрво, метал, 

105х105х7, 

250.000,00 

Весна Илић 

Даријевић, 

Енергизовани 

простор 

стадиона, 

фотографика, 

20х40х2, 

200.000,00 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражени  високи професионални 

стандарди у раду установе културе.  

29. Завичајни музеј 

Књажевац 

Финансирање 

уметничких дела 

савремених 

уметника у циљу 

богаћења 

уметничке збирке 

Завичајног музеја 

Књажевац и 

подршке - дело 

Слободанке 

Ступар, CAIXA 2, 

фотодигитална 

штампа, 

360х95cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  
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30. Музеј града 

Београда 

Уметничка дела 

за попуњавање 

Збирке за ликовну 

и музичку 

уметност од 1950. 

године Музеја 

града Београда 

Радомир 

Кнежевић, Уређај 

2017-2018, 

инсталација, 

3х3х2m 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком . 

31. Музеј града 

Београда 

Уметничка дела 

за попуњавање 

Збирке за ликовну 

и музичку 

уметност од 1950. 

године Музеја 

града Београда 

Даниела Фулгоси, 

Анхедонија, 

цртеж, колаж на 

ручно прављеном 

папиру, 55х78cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 
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Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком . 

32. Музеј града 

Београда 

Уметничка дела 

за попуњавање 

Збирке за ликовну 

и музичку 

уметност од 1950. 

године Музеја 

града Београда 

Иван Шулетић, 

CITYSCAPE VI 

2018, туш на 

папиру, 80х80cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

33. Музеј града 

Београда 

Уметничка дела 

за попуњавање 

Збирке за ликовну 

и музичку 

уметност од 1950. 

године Музеја 

града Београда 

Миливој Мишко 

Павловић, 

Судбина Уписана 

на лицу, уље на 

платну, 

195х130cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 
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унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком. 

34. Народни музеј 

Лесковац 

Милета 

Продановић - 

Екфраза 

ултрамарин II, 

комбинована 

техника, 

190х120cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

35. Савремена 

галерија 

Уметничке 

колоније Ечка - 

Зрењанин 

Финансирање 

уметничких дела 

за збирку 

Савремене 

галерије 

Зрењанин 

URTICA (Виолета 

Војводић - Балаж 

и Едуард Балаж), 

Value Quest: No 

one is free, 

ласерско 

гравирани 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 
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плексиглас са лед 

диодама 

100х400cm, 

300.000,00 

Бранислав 

Николић, Градско 

огледало (школска 

табла), дрво-

метал-чоја, 

пречник 120 cm, 

350.000,00 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражени  високи професионални 

стандарди у раду установе културе.  

36. Народни музеј 

Крушевац 

Употпуњавање 

збирке Уметничке 

галерије 

Чедомир Васић, 

Вечера Кнежева 

на Косову, Бој на 

Косову, Цару 

Лазару коња 

убише, дигитална 

штампа, 60х83 + 

58,7х83cm, 

160.000,00 

Перица Донков, 

Соба са погледом, 

диптих, акрил на 

платну, 

200х105cm, 

300.000,00 

Никола Џафо, 

Уторак:злочин не 

застарева, 

комбинована 

техника, 

200х180cm, 

250.000,00 

Жељка Момиров, 

У једном низу 2, 

комбинована 

техника, 7 делова 

+ огледало, 

30х30cm, 

200.000,00 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  
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37. Библиотека града 

Београда 

Ђорђе 

Станојевић, 

Фантастични 

предео, 

150х100cm, 

медијум и утицај 

снега, кише и 

сунца 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

38. Народни музеј 

Аранђеловац 

Кораци 

Раде Кундачина, 

Без назива, 

пигменти на 

папиру, 

83х123cm, 

240.000,00 

Бојан Бем, 

Клесана стена, 

Клесане стене, 

комбинована 

техника, 16х21cm, 

180.000,00  

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 
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Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком. 

39. Установа Центар 

за особе са 

инвалидитетом, 

Крушевац 

Моћ културе - 

шта уметност 

може да учини за 

грађане 

Марија Вауда, 

Међу нама, акрил 

на папиру, 

42х30cm (6 

комада) 

200.000,00 

Вук Ћук, МФ_30, 

акрил на платну, 

210х90cm (3 

комада), 

300.000,00 

Братислав 

Алексић, 

Бумбаров лет, 

графика, 

42х30cm, 

200.000,00 

Кустос и менаџер 

пројекта 

50.000,00 

Поставка радова 

уметника 

30.000,00  

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражена промоција уметничких дела 

младих уметника у циљу развоја 

њихових каријера и њиховог активног 

учешћа у друштву; 

Изражен допринос социјалној кохезији и 

општем благостању – борба против 

предрасуда и стереотипова, 

мултикултуралност, статус појединца у 

друштву, родна питања, учешће жена у 

јавном животу, људска права, еколошка 

питања, питања тзв. „друштвено 

маргинализованих група“, културна 

разноликост и др. 
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40. Центар за 

културу и 

образовање у 

Доњем 

Милановцу 

Финансирање 

групе уметника: 

Игор Антић, 

Корекција 

текста помоћу 

слике и обрнуто 

#3, уље на плану, 

100х130cm, 

250.000,00 

Селман Тртовац, 

Софре/ 

Севдалинка, 

диптих, графит, 

105х40cm, 

200.000,00 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

41. Дом културе 

Чачак 

Финансирање 

уметничких 

радова:  

Весна Кнежевић, 

Пољубац, уље на 

платну, 

140х190cm, 

450.000,00  

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 
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Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

42. Народни музеј 

Врање 

Весна Зарев, 

Бинарна 

бескрајност 11,  

дигитални цртеж, 

128х128cm  

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком. 
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43. Шуматовачка - 

Центар за 

ликовно 

образовање, 

Београд 

Уметничка збирка 

Шуматовачке: 

Давор Дукић, 

Стадо, смола - 

дрво, 

135х80х50cm, 

500.000,00 

Душан Петровић, 

Чувар, бронза, 

скулптура, 

300.000,00 

Соња Гајић, 

Салонска 

бонбона, 

полимер, 

110х25cm, 

300.000,00 

Александар 

Јевтић, Краљ 

мочваре, цртеж - 

комбинована 

техника, 50х70cm, 

80.000,00 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком  

44. Културни центар 

Панчево 

Финансирање 

дела Биљане 

Ђурђевић за 

уметничку збирку 

Културног центра 

Панчева, Улазак у 

станицу, акрил на 

папиру, 68х130cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 
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Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражени  високи професионални 

стандарди у раду установе културе.  

45. Градска 

библиотека 

Панчево 

Нове аквизиције, 

Никола 

Пилиповић, Сат 

срца, акрил на 

папиру, 100х70cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  
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46. Народна 

библиотека Бела 

Црква 

Финансирање 

звучне видео 

инсталације На 

осами ауторке 

Анице Вучетић, 

видео 

инсталација, 6 

минута, 15 

секунди 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

47. Музеј рударства 

и металургије, 

Бор 

Амбијентална 

целина Гордане 

Каљаловић и 

Ђорђа Одановића 

Месечева соба, 

амбијентална 

целина, Диптих 1, 

70Х120cm, 

Месечев пејзаж, 

29х146cm, Узорак 

са месеца, 

11х27х15cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 
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Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком.  

48. Културни центар 

Панчева 

Финансирање 

дела Снежане 

Вујовић Николић 

за уметничку 

збирку Културног 

центра Панчево, 

Чувар, акрил на 

платну, 

100х120cm 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 
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49. Удружење Буди 

активан 16, 

Прешево 

Дечија радост, 

мурали 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражена  усклађеност уметничког дела 

са амбијенталном целином; 

Изражен допринос социјалној кохезији и 

општем благостању – борба против 

предрасуда и стереотипова, 

мултикултуралност, статус појединца у 

друштву, родна питања, учешће жена у 

јавном животу, људска права, еколошка 

питања, питања тзв. „друштвено 

маргинализованих група“, културна 

разноликост и др.  
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50. Удружење 

Полиморф, 

Београд 

Летачи, 

абијентална 

инсталација 

Изражена усклађеност пројекта са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса; 

Изражен квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Изражен капацитети потребни за 

реализацију пројекта и то: стручни, 

односно уметнички капацитети и 

неопходни ресурси; 

Изражен степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота заједнице; 

Изражено осавремењивање уметничких 

збирки (колекција) музеја, галерија и 

спомен-збирки делима афирмисаних 

уметника  

Изражена промоција савремених 

уметничких форми и израза и 

унапређење разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Изражена промоција иновативних и 

експерименталних концепата; 

Изражено финансирање уметничких 

дела која превазилазе локални значај; 

Изражена комуникативност уметничких 

дела/пројекта са публиком; 

Изражена  усклађеност уметничког дела 

са амбијенталном целином; 

Изражен допринос социјалној кохезији и 

општем благостању – борба против 

предрасуда и стереотипова, 

мултикултуралност, статус појединца у 

друштву, родна питања, учешће жена у 

јавном животу, људска права, еколошка 

питања, питања тзв. „друштвено 

маргинализованих група“, културна 

разноликост и др.  

 

 

   За финансирање или суфинансирање уметничких дела из области визуелних 

уметности у 2019. години по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и 

информисања од 14. маја 2018. године ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање уметничких дела из области визуелних уметности у 2019. години, нису 

подржани следећи пројекти: 
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Бр. Корисник Назив пројекат Одлука 

1. Културни центар 

Панчево 

Финансирање дела Марка 

Вукше за уметничку збирку 

Културног центра Панчево 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

2. Културни центар 

Панчево 

Финансирање дела Вука 

Вучковића за уметничку 

збирку Културног центра 

Панчево 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

3. Културни центар 

Панчево 

Финансирање дела Тамаре 

Недељковић Вукша за 

уметничку збирку 

Културног центра Панчево 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

4. Центар за културу 

Лазаревац 

Предлог уметничких дела 

за допуну колекције 

Савременици   

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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5. Матична библиотека 

Љубомир Ненадовић, 

Ваљево 

Савремена визуелна 

уметност у Ваљевској 

библиотеци 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

6. Дом културе Свети 

Сава, Исток Косовска 

Митровица 

Зограф Лонгин Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

7. ОШ Бранко 

Радичевић, Београд 

Опремање простора школе 

скулптуром 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитни капацитети потребни 

за реализацију пројекта и то: 

стручни, односно уметнички 

капацитети и  неопходни 
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ресурси. 

8. Универзитет у 

Београду  

Технолошко - 

металушки факултет, 

Београд 

Књига 3  

ауторке Мариеле Цветић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

9. Универзитет у 

Београду 

Фармацеутски 

факултет 

Као нарцис као наркоза 

ауторке Мариеле Цветић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

10. Народни музеј 

Краљево 

Осавремењивање 

уметничке збирке Музеја 

уметничким делом Јелене 

Шалинић Терзић Вртлог са 

усисним ефектом 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

11. Народни музеј 

Краљево 

Осавремењивање 

уметничке збирке Музеја 

уметничким делом Љиљане 

Шуњеварић Сеобе Призор 

1 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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12. Општа болница 

Лозница 

Финансирање дела Летњи 

дан ауторке Сњежане 

Влатковић за опремање 

простора Опште болнице 

Лозница 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

13. Општа болница 

Лозница 

Финансирање дела 

Медитеран ауторке 

Сњежане Влатковић за 

опремање простора Опште 

болнице Лозница 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 



59 

 

регионалном и међународном 

плану. 

14. Историјски архив 31. 

јануар, Врање 

Врање, град који има душу - 

ствари које нестају 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

Упитно финансирање 

уметничких дела која 

превазилазе локални значај. 

15. Завод за здравствену 

заштиту радника, 

Нови Сад 

Опремање просторија 

Завода за здравствену 

заштоту радника Нови Сад 

уметничким делима 

насталим у протеклих пет 

година 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитни капацитети потребни 

за реализацију пројекта и то: 

стручни, односно уметнички 

капацитети и  неопходни 

ресурси. 
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16. Специјална болница 

за психијатријске 

болести Свети 

Врачеви, Нови 

Кнежевац 

Зидови, Маја Симић Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

17. Музеј рудничко- 

таковског краја, 

Горњи Милановац  

Осавремењивање ликовне 

збирке Музеја рудничко- 

таковског краја диптихом 

Ђорђа Станојевића 

Фантастични предео 29 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

18. Савремена галерија 

Суботица 

Финансирање пројекта који 

има за циљ настајање нових 

уметничких дела: Едита 

Кадирић и Маја Ракочевић 

Цвијановић - LADIES OF 

HORMONS 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

19. Завичајни музеј 

Књажевац 

Осавремењивање 

уметничке збирке 

Завичајног музеја 

Књажевац - финансирање 

дела Тамаре Недељковић 

Вукше 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

20. Центар за стручно 

усавршавање Чачак 

Финансирање уметничких 

дела за опремање 

просторија Центра за 

стручно усавршавање 

Чачак, Драган 

Добросављевић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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21. Међуопштински 

завод за заштиту 

споменика Суботица 

Откуп уметничких дела 

ради опремања просторија 

установе МЗЗСК Суботица 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

22. Галерија савремене 

ликовне уметности 

Ниш 

Радош Антонијевић, 

Оклопно возило БХ М1  

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

23. Завод за културу 

Војвођанских Русина, 

Нови Сад 

Финансирање цртежа 

Владе Њарадија, три 

комада као целина 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитни капацитети потребни 

за реализацију пројекта и то: 

стручни, односно уметнички 

капацитети и  неопходни 

ресурси; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 
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савремене уметности. 

24. Школа за основно и 

средње образовање 

Милан Петровић, 

Нови Сад 

Призори блискости Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

25. Народни музеј 

Зајечар 

Финансирање уметничког 

дела Зорана Тешановића, 

Сплет околности, 

130х100cm, комбинована 

техника 2018.  

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

26. Народни музеј 

Зајечар 

Финансирање уметничког 

дела Симониде Рајчевић, 

Чудни таласи 10, уље на 

платну 203х160cm, 2016 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

27. Народни музеј 

Зајечар 

Финансирање уметничког 

дела  Нађе Стаменовић, 

Цртеж из циклуса Час 

анатомије, комбинована 

техника, 160х124cm, 2019.  

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

28. Народни музеј 

Зајечар 

Финансирање уметничког 

дела Тамаре Недељковић 

Вукше, Кимоно, 

100х100cm, комбинована 

техника, 2019.  

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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29. Народни музеј 

Зајечар 

Финансирање уметничког 

дела Љиљане Бурсаћ, 

Душанов законик, 

179х78,5cm, комбинована 

техника, 2017. 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

30. Народни музеј 

Зајечар 

Осавремењивање ликовне 

збирке радовима уметника: 

Милица Ракић Архив 

(признај ја сам мушко, а ти 

женско) комбинована 

техника, 200х15х10cm, 

2017. 

Шејма Фере Палента 

комбинована техника, 

20х30cm, 2018. 

Саша Стојановић, Hard day 

s night уље на платну, 

70х80cm, 2014. 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

31. Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког 

дела  Николе Пешића 

Генеза 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 
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32. Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког 

дела Поље Саре Милојевић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

33. Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког 

дела Јелен Вићентић Red 

Speed Queen 1 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 
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34. Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког 

дела Умирање пруге Иване 

Јанчић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

35. Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког 

дела Укрштање Љиљане 

Стојановић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 
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36. Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког 

дела Савремено детњство 

Александра Паунковића 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

37. Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког 

дела Црвањ Иване Јанчић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

38. Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког 

дела Песма плодности / 

Песма клијања / Песма 

усева 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 
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културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

39. Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког 

дела Песма мале породице 

Зорана Станаревића 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

40. Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког 

дела Appoloosa Марије 

Чолић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 
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на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

41. Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког 

дела Red speed Queen 2 

Јелене Вићентић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

42. Спортско културни 

центар Обреновац 

Финансирање уметничког 

дела Плаво Саре Милојевић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

43. УГ Круна, Београд SM - ART осликавање 

мурала на зиду у Научно 

Технолошком Парку 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 



69 

 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

44. УГ Круна, Београд Улична уметност на 

Врачару 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

45. Установа - Јавна 

библиотека Бора 

Станковић, Врање 

Обогаћивање уметничког 

фонда Библиотеке 

(уметничко дело Марије 

Драгојловић) 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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46. Установа - Јавна 

библиотека Бора 

Станковић, Врање 

Обогаћивање уметничког 

фонда Библиотеке 

(уметничка дела Нине 

Тодоровић) 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

47. Институт за 

кардиоваскуларне 

болести Дедиње, 

Београд 

Опремање просторија 

Института за 

кардиоваскуларне болести 

Дедиње са једним 

уметничким радом Ане 

Церовић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком. 

48. Народни музеј Врање Осавремењивање ликовне 

збирке Музеја уметничким 

делом Светомира Арсића 

Басаре Симфонија 1 2017. 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата. 

49. Народни музеј Врање Осавремењивање ликовне 

збирке Музеја уметничким 

делима Данила Вуковића 

Дуг, Витез Коља, и Велики 

криминал 2015/16. 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 
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иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата. 

50. Завичајни музеј 

Књажевац 

Осавремењивање 

уметничке збирке 

Завичајног музеја 

Књажевац делом 

владимира Перића, 

Богомољка атеиста  

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

51. Народни музеј Врање Осавремењивање ликовне 

збирке Музеја уметничким 

делом Миодрага рогића, 

Седећи акт, 2017. 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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52. Културни центар 

Власотинце 

Обогаћивање ликовне 

збирке Културног центра 

Власотинце 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

53. Центар за културу 

Сопот 

Финансирање уметничког 

дела, слике ЕХО  

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

54. ФЛУ, Београд Осавремењивање  Збирке 

ФЛУ делима афирмисаних 

уметника/професора ФЛУ 

(Дарија Качић - 

амбијентална инсталација) 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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55. Културно-туристички 

центар Стефан 

Немања, Лапово 

Подршка - финансирање 

уметничких дела из 

области визелних 

уметности за 2019. годину 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитни капацитети потребни 

за реализацију пројекта и то: 

стручни, односно уметнички 

капацитети и  неопходни 

ресурси; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

56. Градски музеј Вршац Видео рад - Сеобе, Весна 

Токин 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

57. Библиотека града 

Београда 

Владислав Шћепановић, 

Мама и тата, 100х80cm, 

2018, уље на платну 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

58. САНУ, Београд Финансирање уметничког 

дела: Светомира Арсића 

Басаре, Дедине фруле VII, 

2018, дрво и метал, 

370х50х50cm 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 
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пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

59. САНУ, Београд Финансирање уметничког 

дела: Тодор Стевановић, 

Гавран (Триптих), 2019, 

комбинована техника, уље 

на платну и дигитална 

штампа, 3х(120х130cm) 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

60. Народни музеј 

Лесковац 

Осавремењивање ликовне 

збирке Музеја уметничким 

делом: Саше стојановића 

Океан с.т. 2018 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

61. Народни музеј 

Лесковац 

Осавремењивање ликовне 

збирке Музеја уметничким 

делом: Владимира Перића 

Оштећена лица 2016. 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

62. Народни музеј 

Лесковац 

Осавремењивање ликовне 

збирке Музеја уметничким 

делом: Душана Оташевића 

Der Kunstchnitzel 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

63. Културни центар 

Инђија  

Селма Ђулизаревић 

Карановић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 
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културног живота заједнице; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

64. Завичајни музеј 

Књажевац 

Финансирање уметничких 

дела младих савремених 

уметника у циљу богаћења 

уметничке збирке 

Завичајног музеја 

Књажевац и подршке - 

Милан Стаменовић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

65. Завичајни музеј 

Књажевац 

Осавремењивање 

уметничке збирке 

Завичајног музеја 

Књажевац - дело Владимир 

Ристивојевић Минимална 

експозиција 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком . 

66. Музеј града Београда Уметничка дела за 

попуњавање Збирке за 

ликовну и музичку 

уметност од 1950. године 

Музеја града Београда 

Вук Ћук 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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67. Музеј града Београда Уметничка дела за 

попуњавање Збирке за 

ликовну и музичку 

уметност од 1950. године 

Музеја града Београда 

Весна Кнежевић Нежно 

2018. 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

68. Музеј града Београда Уметничка дела за 

попуњавање Збирке за 

ликовну и музичку 

уметност од 1950. године 

Музеја града Београда 

Марко Вукша, Путовање 

2017. 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

69. Музеј града Београда Уметничка дела за 

попуњавање Збирке за 

ликовну и музичку 

уметност од 1950. године 

Музеја града Београда 

Тијана Којић, Слепило од 

сунца 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

70. Музеј града Београда Уметничка дела за 

попуњавање Збирке за 

ликовну и музичку 

уметност од 1950. године 

Музеја града Београда 

Симонида Рајчевић, Чудни 

таласи 5 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

71. Народни музеј 

Лесковац 

Јошкина Шињана - Не се 

чачкај око моје ждребе, 

2017 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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72. ФМУ, Београд Дневна соба ауторке 

Мариеле Цветић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком . 

73. Градски музеј Вршац Диптих Исток-Запад, 

Слава прошлости за 

будућност, Омаж Паји 

Јовановићу 1859-2019 

Аутор дела: мр Јавор 

Рашајски 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

74. ФПУ, Београд Кућа, уље на платну Селена 

Вицковић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 
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плану. 

75. ФДУ, Београд Финансирање дела Тори 

аутора Миливоја Мишка 

Павловића 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

76. САНУ, Београд Одливање скулптуре: Сава 

Халугин, Одмор, 2016, 

бронза, 107х78х67cm 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

77. ФМУ, Београд Музика слике /слика 

музике:  

Чудни таласи 7 Симониде 

Рајчевић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

78. ФМУ, Београд Весна Кнежевић, Пољубац 

2018 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

79. ФМУ, Београд Радомир Кнежевић, Музика 

дана 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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80. Филозофски 

факултет 

Универзитета у  

Новом Саду 

Преширење Уметничке 

збирке Филозофског 

факултета Универзитета у 

Новом Саду 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

81. Факултет за 

хотелијерство и 

туризам у Врњачкој 

Бањи 

Сандра Лакићевић 

Anisotropy #2 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

82. Висока техничка 

школа струковних 

студија Крагујевац 

Јелена Луковић Безнађе  II Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата. 
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83. Висока техничка 

школа струковних 

студија Крагујевац 

Сандра Лакићевић 

Anisotropy #1 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

84. Висока техничка 

школа струковних 

студија Крагујевац 

Марија Анђелковић 

Прелазна стања 14 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

85. Факултет педагошких 

наука Универзитета у 

Крагујевцу, Јагодина 

Опремање просторија 

Факултета педагошких 

наука из Јагодине делима 

из циклуса Плејада  

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком . 

86. ФМУ, Београд Владимир Перић Гуштер Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

87. ФМУ, Београд Игор Антић Вечити 

неспоразум 3 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 
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пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

88. ФМУ, Београд Нина Тодоровић , 

Декодирање сећања - Мапа 

01 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

89. САНУ, Београд Одливање скулптуре: Сава 

Халугин, Екстремитети, 

2015, бронза, 110х65х88cm 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

90. Уметничка 

асоцијација 

Прототип, Београд 

Попуњавање уметничке 

збирке Факултета 

техничких наука у Новом 

Саду 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

91. Народна библиотека 

Вук Караџић, 

Крагујевац 

Предлог уметничких дела 

за финансирањеиз области 

визуелних уметности за 

2019. годину - графички 

листови из циклуса State of 

emergency 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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92. Политехничка школа, 

Суботица  

Израда мозаика и мурала у 

палићком Зоолошком врту 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

93. Народна библиотека 

Крушевац 

Дело Лабудово језеро, 

комбинована техника, 

колаж 70х100cm 

Дело Свој на своме, 

комбинована техника, 

колаж 70х100cm 

аутора Јелене Трпковић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

94. Народна библиотека 

Крушевац 

Милан Стажевић 

Поетика куће, нова серија 

01, уље на платну 60х70cm 

Поетика куће, нова серија 

02, уље на платну 60х70cm 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 
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плану. 

95. Народна библиотека 

Вук Караџић, 

Крагујевац 

Предлог уметничких дела 

за финансирањеиз области 

визуелних уметности за 

2019. годину - Нема 

предаје 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

96. Историјски архив 

града Новог Сада 

Финансирање уметничког 

дела - Риба 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 



84 

 

97. Народна библиотека 

Вук Караџић, 

Крагујевац 

Предлог уметничких дела 

за финансирањеиз области 

визуелних уметности за 

2019. годину - Град 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

98. Градски музеј Вршац Релације Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 



85 

 

99. ОШ Бранко 

Радичевић, Витковац 

Дигитална графика на 

платну Бојана Милојевића 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

100. Народна библиотека 

Крушевац 

Милета Продановић - 

Одсијај VI, 49х35cm, 

комбинована техника - 

акрил и позлата на платну 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

101. Народна библиотека 

Вук Караџић, 

Крагујевац 

Предлог уметничких дела 

за финансирањеиз области 

визуелних уметности за 

2019. годину - графички 

листови из циклуса Није 

важна боја коже 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

102. Народна библиотека 

Вук Караџић, 

Крагујевац 

Предлог уметничких дела 

за финансирањеиз области 

визуелних уметности за 

2019. годину - графички 

листови из циклуса 

Судбина 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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103. ФПУ, Београд Плава сфера, графички 

лист, Мирјана Томашевић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

104. Библиотека града 

Београда 

Коља Божовић, Мајка 

Јевросима, 120х160cm, 

акрилна и УВе боја на 

платну, 2018 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

105. Народни музеј 

Пожаревац 

Осавремењивање 

историјско - уметничке 

збирке Народног музеја 

Пожаревац 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

106. Библиотека Радоје 

Домановић, Топола 

Предлог уметничких дела 

за финансирањеиз области 

визуелних уметности за 

2019. годину - графички 

листови из циклуса Аурора 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 
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експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

107. Библиотека Радоје 

Домановић, Топола 

Предлог уметничких дела 

за финансирањеиз области 

визуелних уметности за 

2019. годину -  дело Краљ 

Петар, портрет краља 

Петра Првог 

Карађорђевића у техници 

акрил на картону 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

108. Историјски архив 

Рас, Нови Пазар 

Финансирање уметничке 

слике Диптих Маске аутора 

Гордана Николића 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 
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друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

109. САНУ - Галерија, 

Београд 

Владимир Величковић, 

Гавранови, 2018, уље на 

платну 130х89cm 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

110. Центар за заштиту 

одојчади, деце и 

омладине Звечанска 7 

Опремање просторија 

Центра за заштиту 

одојчади, деце и омладине 

уметничким делом Маске, 

аутор Гордан Николић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

111. Народна библиотека 

Бела Црква 

Финансирање објекта Краљ 

и краљица аутора Ненада 

Брачић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 
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савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата. 

112. Народна библиотека 

Бела Црква 

Финансирање цртежа - 

диптих На површини 

ауторке Терезе 

Стаменковић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата. 

113. ФПУ, Београд Мина Глоговац, Модро, 

акрил на платну 110х150cm 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком.  

114. ФПУ, Београд Финансирање дела CARGO 

портрет - вајара Зорана 

Ивановића, аутора Љиљане 

Петровић и Александра 

Костића 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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115. Гимназија Вељко 

Петровић, Сомбор 

Симбиоза знакова, Виолета 

Марковић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитни капацитети потребни 

за реализацију пројекта и то: 

стручни, односно уметнички 

капацитети и  неопходни 

ресурси; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

116. САНУ- Галерија, 

Београд 

Финансирање уметничког 

дела: Владимир 

Величковић, Опасност, 

2018, уље на платну 

116х89cm 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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117. Филолошки 

факултет, Београд 

Опремање просторија 

Филолошког факултета у 

Београду уметничким 

делима 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

118. Народна библиотекиа 

Радоје Домановић, 

Лесковац 

Предлог уметничких дела 

за финансирањеиз области 

визуелних уметности за 

2019. годину - графички 

листови из циклуса 

Moaning 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

119. Народни музеј 

Панчево 

Осавремењивање збирке 

ликовне уметности 

Народног музеја Панчево -  

дело Мирослава Савкова 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

120. Народни музеј 

Панчево 

Осавремењивање збирке 

ликовне уметности 

Народног музеја Панчево -  

дело Сање Момчиловић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 



92 

 

121. Академија 

уметности, 

Универзитет у Новом 

Саду 

Колекција Академије  

уметности Универзитета у 

Новом Саду 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

122. Универзитет 

уметности у Београду 

Анђелка Бојовић, Портрет 

ректора Универзитета 

уметности у Београду 

Љиљане Мркић Поповић 

(2009-2015) 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

123. Градска народна 

библиотека Жарко 

Зрењанин, Зрењанин 

Финансирање уметничких 

дела из области визелних 

уметности за читаоницу 

научног одељења 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком . 
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124. Културни центар 

Чукарица, Београд 

Нова уметничка колекција 

Културног центра Чукарица 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

125. Народни музеј 

Панчево 

Осавремењивање збирке 

ликовне уметности 

Народног музеја Панчево -  

дело Милице Мургић-

Ћебић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

126. Завичајни музеј 

Петровац на Млави 

Осавремењивање и 

акумулација Уметничке 

збирке Завичајног музеја 

Петровац на Млави делима 

Владимира Ваљешевића, 

академског графичара 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

127. Удружење грађана 

_куда.орг, Нови Сад 

Симфонија Детелинаре 

(видео рад 10´) 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

128. Образовно културни 

центар Сечањ 

Финансирање уметничког 

дела Јована Ракиџића 

Плава студија тла - уље на 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 
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платну 90х100cm, 2017. 

год. 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

129. Техничка школа, Ада Светионик Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитни капацитети потребни 

за реализацију пројекта и то: 

стручни, односно уметнички 

капацитети и  неопходни 

ресурси; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата. 

130. Центар за стручно 

усавршавање у 

образовању у 

Лесковцу 

Визија стварања Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

131. Народни музеј Врање Холандска уметница Jeanne 

van Heejswik и удружења 

Генератор у Врању 

Hobby horse - покретна 

статуа коњића РКБ, 2011-

2018. 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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132. ОШ Алекса Шантић, 

Сечањ 

Финансирање уметничког 

дела Зорана Тешановића - 

Све је пошло наопачке, уље 

на платну, 220х50cm, 2018. 

год. 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

133. Педагошки музеј 

Београд 

Чувари баштине Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитан допринос социјалној 

кохезији и општем 

благостању – борба против 

предрасуда и стереотипова, 

мултикултуралност, статус 

појединца у друштву, родна 

питања, учешће жена у јавном 

животу, људска права, 

еколошка питања, питања тзв. 

„друштвено 

маргинализованих група“, 

културна разноликост и др.; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 
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134. Уметничка галерија 

Надежда Петровић, 

Чачак 

Тата је кући Марко 

Црнобрња 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

135. КУ Галерија ´73, 

Београд 

Финансирање дела за 

уметничку збирку Галерије 

´73 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

136. Педагошки факултет 

Ужице, Универзитет 

у Крагујевцу 

Финансирање уметничких 

дела из области визелних 

уметности за 2019. годину 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

137. Клинички центар 

Војводине, Нови Сад 

Оснивање колекције 

уметничких радова 

Клиничког центра 

Војводине 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком. 

138. Општинска народна 

библиотека Опово 

Осавремењивање 

уметничке збирке галерије 

Јован Поповић, Јелена 

Трпковић - Жикино коло 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 
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пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

139. Општинска народна 

библиотека Опово 

Осавремењивање 

уметничке збирке галерије 

Јован Поповић, Арпад 

Пулаји 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

140. Предшколска 

установа Наша 

радост, Крупањ 

Нови мурал Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитни капацитети потребни 

за реализацију пројекта и то: 

стручни, односно уметнички 

капацитети и  неопходни 

ресурси; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата. 

141. Културни центар 

Мионица 

Таписерија Галаксија - 

Загорка Стојановић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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142. Клуб финих заната, 

Тител 

REGIO EARTH фестивал - 

МУРАЛИ 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

143. Шуматовачка - 

Центар за ликовно 

образовање, Београд 

Врт скулптуре - 

Шуматовачка 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

144. Математичка 

гимназија Београд 

Инсталација Диптих 

ИЗБОР  II, Драгана 

Пајковић Додиг 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

145. Народни музеј 

Крагујевац 

Финансирање откупа 

уметничких дела 

крагујевачких уметника за 

збирке Одељења за 

историју уметности 

Мародног музеја 

Крагујевац - Милена 

Белензада, Јелена Шалинић 

Терзић и Зоран Игњатовић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 
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146. Народни музеј 

Крагујевац 

Финансирање откупа 

уметничких дела  - нови 

медији и аутори у збиркама 

Одељења за историју 

уметности  

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

147. Културни центар 

Панчево 

Финансирање дела Јелене 

Шалинић - Терзић за 

уметничку збирку 

Културног центра Панчева 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

148. Културни центар 

Панчево 

Финансирање дела Николе 

Пешића за уметничку 

збирку Културног центра 

Панчева 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

149. Културни центар 

Панчево 

Финансирање дела Зорана 

Тешановића за уметничку 

збирку Културног центра 

Панчева 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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150. Културни центар 

Панчево 

Финансирање дела Милоша 

Шобајића за уметничку 

збирку Културног центра 

Панчева 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

151. Музеј у Пријепољу  Шемса Гавранкапетановић, 

ПРИЈЕПОЉЕ 2019 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

152. ФМУ, Београд Кабуки дан, Златко 

Вићентијевић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком.  

153. ОШ Браћа Барух, 

Београд 

Златко Вићентијевић, У 

пола осам, у пола два…од 

куће до школе, од школе до 

куће, увек су нека 

шапутања 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком.  
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154. ОШ Бранко 

Радичевић, Голубац 

Откуп радова 

diSTRUKTURA 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

155. Народна библиотека 

Вељко Дугошевић, 

Голубац  

Откуп радова 

diSTRUKTURA 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

156. Народна библиотека 

Вељко Дугошевић, 

Голубац  

Откуп радова 

diSTRUKTURA 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

157. Завичајни музеј 

Књажевац 

Финансирање уметничких 

дела младих савремених 

уметника у циљу богаћења 

уметничке збирке 

Завичајног музеја 

Књажевац и подршке 

развоја каријере младих 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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158. Народна библиотека 

Јован Поповић, 

Кикинда 

Графички листови из 

циклуса Утопија  

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

159. Народна библиотека 

Јован Поповић, 

Кикинда 

Владика Раде Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 
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160. Музеј Хореум Марги, 

Ћуприја 

Осавремењивање 

уметничке збирке Музеја 

Хореум Марги – равно, 

Ћуприја делима добитника 

награде Матићу у част 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

савремених уметничких 

форми и израза и унапређење 

разумевања идеја и језика 

савремене уметности;  

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

161. Народни музеј Врање Осавремењивање ликовне 

збирке Музеја уметничким 

делима афирмисаних 

уметника 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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162. ОШ Иван Гундулић, 

Београд 

Опремање простора ОШ 

Иван Гундулић 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна комуникативност 

уметничких дела/пројекта са 

публиком  

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

163. Народни музеј Врање Осавремењивање ликовне 

збирке Музеја уметничким 

делом Александра 

Цветковића, Кућа Пит 

Модријана са балконом 

2018/19 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

164. Завичајни музеј 

Књажевац 

Осавремењивање 

уметничке збирке 

Завичајног музеја 

Књажевац - финансирање 

дела Марка Вукше 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

165. Завичајни музеј 

Књажевац 

Осавремењивање 

уметничке збирке 

Завичајног музеја 

Књажевац - финансирање 

дела Николе Николића 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 
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166. Завичајни музеј 

Књажевац 

Осавремењивање 

уметничке збирке 

Завичајног музеја 

Књажевац - финансирање 

дела Игора Антића 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

167. Народна библиотека 

Јован Поповић, 

Кикинда 

Широм раширене зенице Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

168. Народна библиотека 

Бела Црква 

Финансирање скулптуре 

Мирјане Благојевић Слепац 

води слепца - у перспективи 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

169. ОШ Горња Варош, 

Земун 

Одсуство, Даниела 

Флугоси 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 
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170. Народна библиотека 

Радоје Домановић, 

Лесковац  

Уређење простора за 

културно-уметничке 

програме 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

171. Народна библиотека 

Радоје Домановић, 

Лесковац 

Уређење простора за 

културно-уметничке 

програме 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 
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172. Народна библиотека 

Радоје Домановић, 

Лесковац 

Уређење збирке дела 

уметничког стваралаштва 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

173. Филолошка 

гимназија, Београд  

Колекција портрета 

српских књижевника 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 
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174. ОШ Димитрије 

Давидовић, 

Смедерево 

Опремање простора ОШ 

Димитрије Давидовић 

Смедерево уметничким 

делима 

Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице; 

Упитни капацитети потребни 

за реализацију пројекта и то: 

стручни, односно уметнички 

капацитети и  неопходни 

ресурси; 

Упитна промоција 

иновативних и 

експерименталних концепата; 

Упитно критичко разматрање 

културе у савременим 

друштвеним, политичким и 

медијским околностима, како 

на локалном, тако и на 

регионалном и међународном 

плану. 

175. Математичка 

гимназија Београд 

Зимски триптих Упитна усклађеност пројекта 

са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса; 

Упитан квалитет и садржајна 

иновативност пројекта; 

Упитан степен утицаја 

пројекта на квалитет 

културног живота заједнице. 

 

 

 

 

 

 

 

Ово Решење је објављено на званичној интернет страни Министарства културе и 

информисања. 
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