
ФИЛМСКИ ЦЕНТАР СРБИЈЕ

Установа културе од националног значаја

Београд, Коче Поповића 9/111
Тел: + 38111 262 S1 31

office@fcs.rs

www.fcs.rs

Број: УО 03-1042

Датум: 06.06.2016. године

На основу члана 18. став 5. 3акона о кинематографији, члана 30. став 1. тачка 16) Статута

Филмског центра Србије, члана 14. став 1. и 2. Пословника о раду Управног одбора и члана 192.

став 1. и члана 196. 3акона о општем управном поступку, Управни одбор Филмског центра

Србије, у поступку избора пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у

кинематографији за 2016. годину у категорији: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОИ3ВОДЊЕ ДОМАЋИХ

ДУГОМЕТРАЖНИХ ИГРАНИХ И ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА, на Предлог Конкурсне комисије

бр. 03-1002 од 30.05.2016. године, на седници одржано] дана 06.06.2016. године, донео је

следећу:

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА ПО КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У

КИНЕМАТОГРАФИЈИ ЗА 2016. ГОДИНУ

У КАТЕГОРИЈИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ДОМАЋИХ ДУГОМЕТРАЖНИХ ИГРАНИХ И

ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА

Члан 1.

УСВАЈА СЕ предлог Конкурсне комисије по Конкурсу за финансирање и суфинансирање

пројеката у кинематографији за 2016. годину у категорији: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ

ДОМАЋИХ ДУГОМЕТРАЖНИХ ИГРАНИХ И ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА па се додељују

финансијска средства следећим пројектима - играним филмовима:

Бр. Назив пројекта Подносилац пријаве Износ у РСД

1. РЕЛИГИЈА НОЋНИХ ШЕТЊИ Никола Лежаић, ПР Qce 50.000.000

2. ЧУВАРИ ФОРМУЛЕ Кобра филм д.О.О. Београд 50.000.000
3. ОТАЦ Баш Челик д.О.О. Београд 30.000.000
S. ИЛИЈИН ПОВРАТАК Согопа film д.О.О. Београд 30.000.000

S. ЈЕСЕНСАМУРАЈА Мали Будо д.О.О. Београд 20.000.000

6. СТАДО К-12, д.О.О. Београд 20.000.000
I

Члан 2.

УСВАЈА СЕ предлог Конкурсне комисије по Конкурсу за финансирање и суфинансирање

пројеката у кинематографији за 2016. годину у категорији: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ

ДОМАЋИХ ДУГОМЕТРАЖНИХ ИГРАНИХ И ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА, па се додељују

финансијска средства следећим пројектима - документарним филмовима:
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Бр. Назив пројекта Подносилац пријаве Износ у РСД
1. НЕБЕСКА ТЕМА Starhill д.О.О. Београд 6.000.000

2. ПАНТА РЕИ Сптегпа design д.О.О. Београд 3.000.000

Милан Килибарда ПР, Студио

за филмску, аудио и видео 2.000.000
3. продукцију Микијева

BOOGIE 1DEMONI
радионица Београд

4. РОКОПИСАЦ Арбос д.О.О. Нови Сад 2.000.000

5. КРУШКА Емоте д.О.О. Београд 3.000.000
6. Милена Тришић ПР, Daydream 3.000.000

ТРАНС* СРБИЈА
Studio

7. Едукативно - научна филмска 3.500.000
УЛТРА МУН3Е КОНЗА

мрежа

8. Wake up production д.О.О. 5.000.000
ПОСЛЕДЊА РЕПЕРЕЗЕНТАЦИЈА

Београд

9. Магична линија - МЛ д.О.О. 3.000.000
МАУТХАУЗЕН 106621

Београд

10. ЗАШТО ЈЕДРАГАН НАПРАВИО . Резон, удружење, Нови Сад 2.000.000
ОРКЕСТАР

Члан 3.

ОДБИЈАЈУ СЕ пријаве по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у

кинематографији за 2016. годину у категорији: СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ ДОМАЋИХ

ДУГОМЕТРАЖНИХ ИГРАНИХ И ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА:

Бр. Назив пројекта Подносилац пријаве

1. АНАТОМИЈА ЈЕДНОГ КОМУНИСТЕ

Документарни филм
Срк д.О.О. Београд

2. ОБЛАК Центар за ревитализацију културно
Дебитантски играни филм историјског наслеђа - ЦЕРКИН Нови Сад

3. ПОЧЕТНИЦИ

Дебитантски играни филм
Станковић&Синови д.О.О. Београд

4. ТЕРЕТ Огњен Главонић ПР, Non - aligned films,
Дебитантски играни филм Панчево

5. ХЕРОЈИ ПОПУТ НАС

Дебитантски играни филм
Станковић&Синови д.О.О. Београд

6. НИНА

Дебитантски играни филм
Бојана Шутић ПР, Вертиго филм

7. ИСКУПЉЕЊЕ

Играни филм
Станковић&Синови д.О.О. Београд

8. У ВРТЛОГУ ЛУДИЛА

Дебитантски играни филм
Full frame д.О.О. Београд

--- ---
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9. ТЕСЛИН НАРОД
Optimistic film Д.О.о. Ниш

Документарни филм

10. РАЗБОЈНИЦИ БАНАТА

Документарни филм
КЦ Панчево

КАКО МИ ЈЕДЕДА УПРОПАСТИО ОБА
11. РАСПУСТА

Дебитантски играни филм (филм за децу)
Кошутњак филм Д.О.о. Београд

12. УЛИЦЕ КОЈИМА СЕ РЕЪЕИДЕ

Документарни филм
Арихтел Д.О.о. Београд

13. СУПЕРНОВА

Документарни филм
AII inclusive film Д.О.о. Београд

14. VISTA VISION 2.0
EasyE films Д.О.о. Београд

Играни филм

15. ЈА САМ ЛУТКА

Дебитантски играни филм
План 9 Д.О.о. Београд

16. ГОВОРНА МАНА

Играни филм
Testament films Д.О.о. Београд

17. СЛАТКИ МАЛИ КОНДИТОРАЈ Testament films Д.О.о. Београд
Играни филм (комедија)

18. ГОЛИ ОТОК - ОСТРВО НА ДНУ
Testament films Д.О.о. Београд

Играни филм

19. ЖМУРКЕ
Testament films Д.О.о. Београд

Играни филм

20. БОГ СЕВРАЋА КУЋИ
Zillion film Д.О.о. Београд

Дебитантски играни филм

21. БИ3АРНО

Играни филм
План 9 Д.О.о. Београд

22. ПУТ ДО ОЦА

Играни филм
Дакар Д.О.о. Београд

23. ЈУГОСЛОВЕНСКИ КРАЉЕВСКИ ОРКЕСТАР

(СРПСКА КРАЉЕВСКА АКАДЕМИЈА) Montage Д.О.о. Београд
Документарни филм

24. ГОСПОЪИЦА ДЕСАНКА

Играни филм (филм за децу)
Ствар срца Д.О.о. Београд

25. МЕ3ИМИЦА
Testament films Д.О.о. Београд

Играни филм

26. ЗА ЛИЈЕК СЕНЕ КАЖЕ ХВАЛА

Документарни филм
Баш челик Д.О.о. Београд

27. БОГОЈАВЉЕЊЕ
IManagefilm Д.О.о. Београд

Дебитантски играни филм

28. ХЕРОЈИ РАДНИЧКЕ КЛАСЕ Милош Пушић ПР, Alter tise агенција
Играни филм Нови Сад

29. ПОТРЕБА ЗА МРЖЊОМ
Omega production Д.О.о. Београд

Документарни филм

30. БАЋХА

Дебитантски играни
Анђела Петровић ПР, Никириванидужна
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З1. ПОКРЕТ И БОЛЕШЉИВО КУЧЕ

Играни филм (комедија)
Malagurski стпегпа Д.О.о. Суботица

32. ШКАРТОВИ

Играни филм
Делириум Д.О.о. Београд

33. НЕБЕСА

Играни филм
Делириум Д.О.о. Београд

34. БИЛО ЈЕДНОМ НА ИСТОКУ

Играни филм
Делириум Д.О.о. Београд

35. БАЛКАН

Играни филм
Делириум Д.О.о. Београд

36. ХЕПИЕНДИ И ОСТАЛА ПРИВИЪЕЊА Марко Црногорац ПР, Агенција за
Играни филм производњу филмова реклама и тв

формата Миџор филм Владимировац

З7. ТАЈНИ ЈЕЗИК

Играни филм (комедија)
Talking Wolf producitons Д.О.о. Панчево

38. САУЧЕСНИЦИ Беомедија маркетниг креативна
Играни филм продукција Д.О.о. Београд

39. НЕВИДЉИВИ

Играни филм
Art&Popocorn Д.О.о. Београд

I

40. ЧОВЕК С КОНТРАБАСОМ НА ПУТУ БЕОГРАД-

КРАЉЕВО ПУТУЈЕ ДА СВИРА НА ФЕСТИВАЛУ
Нама филм Д.О.о. Београд

У БЛИЗИНИ РУДНИКА

Документарни филм

41. ДОМИНО ЕФЕКАТ

Играни филм (комедија)
Super films int Д.О.о. Београд

42. СИСЕ

Играни филм
Предузеће Лукс филм Д.О.о. Београд

43. ИЗАБЕРИТЕ - РАЈ ИЛИ ПАКАО

Играни филм
Маја филм Д.О.о. Ужице

44. ВРАТИ СЕЗОНЕ

Играни филм (комедија)
Smart media production Д.О.о. Београд

45. КРАЉ КУХИЊЕ Бранислав Клашња ПР, Дебасер, Нови
Дебитантски играни филм (комедија) Сад

46. НОЋЕЊЕ БЕ3 ДОРУЧКА

Играни филм
ЕТМ Д.О.о. Љубовија

47. ФИЛМ О БОШКУ ТОКИНУ

Играни филм
Garangtua films Д.О.о. Београд

48. ПИКСИ

Документарни филм
Hit and run production Д.О.о. Београд

49. КАКО ЈЕ РОКЕНРОЛ СПАСИО ЈУГОСЛАВИЈУ Кошутњак филм Д.О.о. Београд
Играни филм (комедија)

50. SОПОVОСЕ

Дебитантски играни филм
This and that production Д.О.о. Београд

51. ЈАЊИЧАР

Дебитантски играни филм
Liquidenergy Д.О.о. Нови Сад

52. ИНТИМУС Monte royal pictures international Д.О.о.
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Играни филм Београд

53. ТАМНА СТРАНА МЕСЕЦА

Играни филм
Октобар филм Д.О.о. Београд

54. ПРОЈЕКТОР Јасмина Петковић ПР, Cat&dogs
Документарни филм productions

55. РУЖЕ СУ ЦРВЕНЕ

Документарни филм
Покретне слике, удружење, Београд

56. КУАЛА ЛУМПУР

Играни филм (комедија)
Contrast studios Д.О.о. Београд

57. У МЕЪУВРЕМЕНУ

Дебитантски играни филм (комедија)
Bandur film Д.О.о. Београд

58. ДУГА (РЕСА) Владимир Шојат ПР, Фракција филмска
Документарни филм револуционарна акција

59. БУНАР

Играни филм
Sirius productions Д.О.о. Београд

60. КРСТ У ПУСТИЊИ Глобосино Д.О.о. - Александрија филм,
Играни филм Београд

61. ТРИ СЕСТРЕИ3 ПРИЗРЕНСКЕ 9

Играни филм
Vision team Д.О.о. Београд

62. ЕПСКА ПЕСМА 3А МОЈЕ ДРУШТ·ВО

Дебитантски играни филм
BiЬerche Д.О.о. Београд

6З. САН
Раденко Чубровић ПР, Stalker films

Дебитантски играни филм

64. ГАБРИЕЛ

Документарни филм
Soul food films Д.О.о. Београд

65. ДОКТОР ЗА ФИЛМ

Документарни филм
ДК Студентски траг - АФЦ

66. ПАТУЉЦИ СА НАСЛОВНИХ СТРАНА Јелена Ђукић Милинковић ПР, Бомбона

Играни филм (комедија) продуктион

67. ЖЕНСКИ ЗАТВОР

Документарни филм
МБК медиа Д.О.о. Београд

68. С ОНЕ СТРАНЕ ВРЕМЕНА

Дебитантски играни филм
888 филмс Д.О.о. Нови Сад

69. УВЕК СРЕЋАН КРАЈ

Дебитантски играни филм
Горатон Д.О.о. Београд

70. ПРВИ МИЛИОН

Играни филм
Vision team д.О.О. Београд

71. ДОБРА СТРАНА УМИРАЊА

Играни филм (комедија)
Кинематографска кућа д.О.О. Београд

72. КАД НАРАНЏА У СЛАНЦЕ ДОЪЕ

Играни филм
Web & law д.О.О. Београд

7З. ТНЕ FELLOWSHIP OF ТНЕ FRIZBIJAK

Играни филм
Мали реморкер Д.О.о. Београд

74. НА ЦРНОЈ ЛИСТИ

Документарни филм
ББ 360 д.О.О. Београд

75. И3А ХОРИ30НТА Doktor Fried д.О.О. Београд
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Документарни филм

76. ПОП&КУЛТУРА

Документарни филм
Met Ro productions Д.О.о. Београд

77. АВРАМОВ ПАС

Играни филм
Sllver Star Export-Import Д.О.о. Београд

78. ЦРНИ ЉУБОВИЈЕ

Документарни филм
Sirius production Д.О.о. Београд

79. АМЕРИКА

Играни филм
Аталанта Д.О.о. Палић

80. ГОВОРИ ДА БИХ ТЕ ВИДЕО
Марија Стојнић ПР, Билбоке

Документарни филм

81. ПРИГРАДСКЕ КОМБИНАЦИЈЕ

Играни филм (комедија)
Смиљана Величковић, ПР Кино сениор

82. КРАЉ И КРАЉИЦА
Папа филмс Д.О.о. Београд

Играни филм

83. БУЪЕЊЕ

Играни филм
Дејан Милојевић ПР, Меон филмс

84. СЛУЧАЈ ХИЈЕНА

Дебитантски играни филм (комедија)
Триангл продукција Д.О.о. Београд

85. НАЧЕТ
Sapa lights Д.О.о. Београд

Играни филм

86. ПРИЧА О МАРКУ ГЛУШЦУ Студио за позориште и филм Стојановић

Документарни филм Милош и друштво

87. ДУХОВИ Милена Радојевић ПР, Ехо продукција

Документарни филм

88. У СУПРОТНОМ УГЛУ Jordancho Petkovski ПР, Филмоскопија

Дебитантски играни филм

89. ЗМАЮВИНИ ПАНГАЛОЗИ

Играни филм (комедија)
Артакција Д.О.о. Београд

90. БРАЗДЕ

Дебитантски играни филм (комедија)
Sense production Д.О.о. Београд

91. ДЕЦА ПИШУ БОГА

Документарни филм
Филм и тон Д.О.о. Београд

92. ТРИ ПЕСМЕ О БАЛКАНУ

Документарни филм
Милош Јовановић ПР, Платформа

9З. у ПОТРАЗИ ЗА МАРКОМ
Љи~ана Ђуричко ПР - The production

Документарни филм

94. АСХЕН

Документарни филм
Владан Цветковић ПР, Арт филм

95. ТАМНЕ ВОДЕ
Ground Д.О.о. Београд

Документарни филм

96. ПОСЛЕДЊИ ПО3ДРАВ Владимир Васиљевић ПР, ЕЕО/
Дебитантски играни филм production

97. ШЕЋЕР

Дебитантски играни филм
Hypnopolis Д.О.о. Београд

98. ГОРСКЕ ОЧИ План 9 Д.О.о. Београд
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Играни филм

99. НА 3МАЈЕВОМ путу
Документарни филм

IManagefilm Д.О.о. Београд

100. НЕСТАЈАЊЕ

Дебитантски Играни филм
Магична линија Д.О.о. Београд

101. ВИНЧАНСКИ КОД

Документарни филм
Сптпагпогп Д.О.о. Београд

102. РА3НОСАЧИ УООI Д.О.о. Београд

Играни филм (комедија)

10З. ЈОШ ЈЕДАН ПУТ- ШУЉГИНОВ пут
Документарни филм

Младенка Радојчић ПР, Бернар

104. ЈА ОДАВДЕ ЖИВА НЕ ИДЕМ Поповић Зоран ПР, Центар за визуелне

Документарни филм комуникације и издаваштво Квадрат

105. БИСЕР БОЈАНЕ

Играни филм
Vision team Д.О.о. Београд

106. ВР3ИНО КОЛО

Документарни филм
Панкерица Д.О.о. Нови Сад

107. МАЈСТОР ИЛИ ЈОШ ЈЕДНО САВРШЕНО

ИЗВЕДЕНО УБИСТВО Панкерица Д.О.о. Нови Сад
Дебитантски играни филм·

108. ЈА НОСИМ ТВОЈУ ЗАСТАВУ

Играни филм
Ludd film Д.О.о. Београд

109. О КРАЈУ НИСМО ПРИЧАЛИ

Играни филм
Немир филм Д.О.о. Београд

110. ПЕСМАЗААНУ

Документарни филм
Сшпагпогп Д.О.о. Београд

111. УГРИПИ

Документарни филм
Living pictures Д.О.о. Београд

112. ДРВО СТАРИЈЕ ОД АМЕРИКЕ

Документарни филм
Филм и тон Д.О.о. Београд

11З. МАЧОРИИЗСЛИВНИКА
Hit and run Д.О.о. Београд

Дебитантски играни филм

114. НЕМОЈ ДА СЕ ВРАЋАШ

Документарни филм
Сгппагпоп Д.О.о. Београд

115. ГОСПОДИНЕ КАПЛАРЕ СРЕЋАН ВАМ

ДЕСЕТИ РОЂЕНДАН Tangram enterteinmen Д.О.о. Београд
Документарни филм

116. СЛАДАК ЖИВОТ МИРОСЛАВА КОКОРЕ

Играни филм
Switch production Д.О.о. Београд

117. ВАРАЊЕ ГЛАДИ

Играни филм
М.А.М.М.А, удружење, Београд

118. ЗВЕЗДА
Davic production Д.О.о. Нови Сад

Играни филм (комедија)

119. ПОСЛЕДЊИ ХЕРОЈ ХАЛИЈАРДА

Документарни филм
Данијел Шунтер ПР, ЕАI productions

120. КАРНЕВАЛ ЖИВОТА Експериментална независна филмска
-------
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Дебитантски играни филм продукција д.О.О. Прокупље

121. ЈЕДНАКИ ТРЕТМАН Експериментална независна филмска
Документарни филм продукција д.О.О. Прокупље

122. САТЕЛИЋАНИ
Дебитантски играни филм

Druid Д.о.О. Београд

123. НИКОЛАЈПЕТРОВИЧКРАСНОВ
Документарни филм

Сава Сајко ПР, Картијатида - БГ

124. ПАКАО У РАЈУ
Играни филм

Ave Serbla д.О.О. Београд

125. ОСВАЈАЊЕЗАВИЧАЈА
Ave Serbla Д.о.О. Београд

Играни филм
126. КИША

Даријан Михајловић ПР, Беофилаж
Дебитантски играни филм (филм за децу)

127. КОМЕ ВЕРУЈЕТЕ
Даријан Михајловић ПР, Беофилаж

Дебитантски играни филм
128. БЕЛИНА И ОДСУТНОСТ

Документарни филм
Action рго д.О.О. Београд

Члан 4.

По коначности ове Одлуке Филмски центар Србије ће са подносиоцима пријава из члана 1. и 2.

ове Одлуке закључити уговор којим ће бити дефинисани динамика исплате, услови и начин

коришћења финансијских средстава додељених овом Одлуком, као и међусобна права и

обавезе уговорних страна.

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Ова Одлука сачињена је у 3 (три) истоветна примерка.

ОБРА3ЛОЖЕЊЕ

Филмски центар Србије, Установа културе од националног значаја, расписао је и објавио у

дневном листу "Вечерње новости" дана 29. фебруара 2016. године Јавни конкурс за

финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за 2016. годину у категорији:

Суфинансирање производње домаћих дугометражних играних и документарних филмова

("Конкурс").

Рок за доставу пријава на Конкурс истекао је 29. март 2016. године. До истека рока за

подношење пријаве поднето је укупно 144. пријаве.

Конкурсна комисија доставила је Управном одбору ФЦС образложени Предлог за избор

пројеката бр. 03-1002 од 30.05.2016. године по Конкурсу. У достављеном Предлогу Конкурсна

комисија је образложила критеријуме и начин оцењивања пројеката, дала образложено

мишљење о пројектима који су предложени за подршку, као и образложење због чега су
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одбијени остали пројекти, те предложила да буде финансијски подржано 16 (шеснаест)
пројеката.

Благовремене и уредне пријаве Конкурсна комисија анализирала је у складу са критеријумима

за избор пројеката у кинематографији који се финансирају и суфинансирају из буџета

Републике Србије утврђене Законом о кинематографији ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011, 2/2012 -
испр. и 46/2014 - одлука УС), Правилником о начину, критеријумима и мерилима за избор

пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије ("Сл.

гласник РС", бр. 10/2016) и самим текстом конкурса, и то:

1) оригиналност, аутентичност идеје, теме и садржаја сценарија;

2) иновативност, убедљивост сценарија и допринос развоју филмског језика;

3) наративну структуру сценарија, карактеризацију ликова и уверљивост дијалога;

4) оцену доприноса значају домаће кинематографије;

5) допринос сценарија у представљању духа времена;

6) очекивану привлачност филма за домаћи и међународни културни простор;

7) успешност претходних филмских пројеката редитеља филма (гледаност, учешће на
фестивалима, награде);

8) изводљивост пројекта: буџет, сложеност снимања, план и термини снимања и

9) учешће страних продуцената у пројекту.

На основу наведених критеријума, конкурсна комисија је једногласно донела предлог да се

подржи 16 (шеснаест) пројеката који у највећој мери испуњавају критеријуме за избор

пројеката у кинематографији који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,

и то:

у КАТЕГОРИЈИ ИГРАНИХ ФИЛМОВА:

1. РЕЛИГИЈА НОЋНИХ ШЕТЊИ

редитељ: Никола Лежаић

продукција: Никола Лежаић ПР Осе

Износ у РСД: 50.000.000

Изузетан и веома вешто написан сценарио који на готово епски начин доноси причу о

одрастању унутар породице југословенских радника у Ирану почетком осамдесетих година.

Заснован на аутобиографским елементима, својим убедљивим и до детаља разрађеним

ликовима, сценарио нас уводи у свет одраслих из једне специфичне дечије визуре.

Препознатљива ауторска поетика редитеља и сценаристе, која се ослања на његов претходни

рад, гарантује врхунски квалитет филма који ће бити озбиљан фаворит на најзначајнијим

светским фестивалима а преплитање жанрова дечијег, породичног и авантуристичког филма ће

сасвим сигурно бити и озбиљан биоскопски потенцијал који ће засигурно бити препознат код

домаће и иностране публике. Посебно треба истаћи велики копродукциони значај самог
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пројекта који због своје мултикултуралности и великог броја језика, који се у филму говоре,

претстављаја велику шансу за привлачење страних партнера.

2. ЧУВАРИ ФОРМУЛЕ

редитељ: Драган Бјелогрлић, сценарио: Вук Ршумовић

продукција: Кобра филм

Износ у РСД: 50.000.000

Инспирисан истинитим историјским догађајем о једном од најзначајнијих момената у

модерној медицини, првом пресађивању коштане сржи које је изведено на људима,

озраченим научницима из института "Винча" у инциденту који се догодио крајем педесетих

година прошлог века. Кроз веома вешто вођен трилер заплет сценарио обликује причу у

изузетно напету фикцију базирану на стварним ликовима и догађајима. Универзалност теме,

вешто написани ликови, убедљиво преношење духа епохе и моралних дилема у којима се

научници тог доба налазили, представља веома снажан оквир за филм који би требао да буде

препознат пођеднако од фестивалске и биоскопске публике у земљи и иностранству.

З. ОТАЦ

редитељ: Срдан Голубовић, сценарио: Срдан Голубовић, Огњен Свиличић, Срђан Кољевић

продукција: Филмска кућа Баш Челик

Износ у РСД: 30.000.000

Филм "Отац" доноси причу о готово сизифовском јунаку, одбаченом и маргинализованом

радику у земљи у којој радници више не постоје, који у потрази за правдом, сам против свих,

покушава да победи окрутност бирократизованог система који му је ускратио право на

сопствену децу. Изузетно снажан и емотиван сценарио у форми "филма о путовању" приказује

јунака увученог у кафкијански свет који покушава да сачува своју породицу и своје

достојанство на један морално супериоран начин, који га чини вероватно најбоље написаним

филмским јунаком у нашој савременој кинематографији. Претходни филмови и већ

профилисана ауторска поетика редитеља представљају снажну гаранцију да ће ово бити филм

који ће се наћи у програмима најзначајнијих светских фестивала.

4. ИЛИЈИН ПОВРАТАК

редитељ: Младен Ђорђевић, сценарио: Младен Ђорђевић

продукција: Согопа film

Износ у РСД: 30.000.000

Смештен у мали град у унутрашњости Србије који затварањем Фабрика у потпуности одумире,

филм "Илијин повратак" на један храбар и необичан начин повезује наслеђе југословенског
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црноталасног филма са психолошким хорором са натприродним елементима. Прича о бившим

радницима угашених фабрика који очајнички трагају за својом правдом уз помоћ "виших сила"

је веома вешто испричана кроз различите карактере јунака затечених у "чистилишту" српске

транзиције. Оригиналност ауторског израза обећава да ће филм бити снажна и веома

ангажована социјална драма са натприродним елементима која на најбољи начин описује

време у којем живимо, уз веома изражен интернационални и домаћи фестивалски
потенцијал.

5. ЈЕСЕН САМУРАЈА
редитељ: Данило Бећковић, сценарио: Димитрије Војнов

продукција: Мали Будо д.О.О.

ИЗНОС У РСД: 20.000.000

"Јесен самураја" покушај Је да се створи комедија у традицији српског и југословенског

забавног народног филма који ће пунити биоскопске дворане и, што је још и важније, многим

гледаоцима бити први одгледани филм у животу. Прича ИЗ савременог живота, с елементима

филмског билдунгсромана, романтична и лака прича о одрастању, ведра и оптимистична,

могла би да буде нека врста згодног друштвеног огледала за нове генерације. Овај пројекат

произвела је креативна екипа која је претходно већ снимила биоскопски хит "Мали Будо", и

која је и овај пут исказала завидну меру ентузијазма, ушавши у радни процес с много

ентузијазма, одлучна да "Јесен самураја" сними по сваку цену, па и по ту, да помоћ државе и

не стигне. То свакако није пресудан разлог у одлуци да им држава, ипак, помогне, али не треба

остати неспоменуто. Комисија је исказала веру да ће Данило Бећковић и његови сарадници

донети у биоскоп е још један добар и гледљив филм за народ.

6. СТАДО
редитељ: Горан Гајић, сценарио: Небојша Ромчевић

продукција: К-12 д.О.О.

ИЗНОС У РСД: 20.000.000

"Стадо" би требало постати филм без преседана и ближих рођака у српској, а ни у претходној

југословенској кинематографији. Својеврсна прича о причи, филм о телевизијској серији која

би, као, требала бити генијална, друштвена је сатира с елементима фарсе и гротеске. "Стадо" је

вешто осмишљена парабола о пропадању и о "генијалним" идејама које тако често код нас

заврше у пропасти и тоталној штети. Иако је на прву лопту то филм о филму и нека врста

затворене аутопоетичке приче групе људи која се бави једним врло специфичним, широј

публици и не тако занимљивим послом, продукцијом нечега што се уствари и не може

испродуцирати, "Стадо" је истовремено могућа прича о свим другим специфичним и мање

специфичним пословима око нас, који нужно заврше у некој веселој и разиграној пропасти и

штети, прича о свој беди наше генијалности. И још нешто: ово је један од оних филмова - јасно
је то из сценарија - који готово у потпуности овисе о вештинама и манипулативним

способностима режисера, као и о моћи глумаца да у игри на ивици фарсе стално надигравају
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сами себе, а да се ниједном скроз не надиграју и причу не гурну преко ивице у провалију.

"Стадо" је филм пун ризика. Имена чланова екипе и њихов априорни ентузијазам и спремност

да уђу у овакав пројекат гаранти су да би се ризик могао исплатити.

У КАТЕГОРИЈИ ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА:

1.НЕБЕСКА ТЕМА

редитељ: Младен Матичевић

продукција: Starh ill Д.О.о.

Износ у РСД: 6.000.000

Младен Матичевић је са својим претходним филмом о Арсену дедићу "Мој занат" доказао да

је један од најважнијих аутора документарног филма у Србији. Овог пута доноси нам причу о

Влади Дивљану, члану, оснивачу музичке групе "Идоли" и једној од икона "новог таласа" у

Југославији. Поред живота и биографије главног јунака, аутор жели да нам бројним стилским

интервенцијама у структури биографског документарца унесе не само поетичност, него и да

нам на додата н начин представи јунака за којим је остао неизбрисив траг на нашој уметничкој

сцени.

2'nAHTA РЕИ

редитељ: Љубиша Самарџић

продукција: Сшегпа design

Износ у РСД: З.ООО.ООО

ПАНТА РЕИ је документарни аутобиографски филм о животу и каријери Љубише Самарџића,

који нас као наратор и протагониста филма уводи у свој живот, размшљања и осећања, и прича

нам о свом детињству, почецима као и најплодоноснијим годинама своје каријере и наше

кинематографије. Филм истовремено представља приказ једног времена и користи обилну

филмску архиву која нас подсећа на богату и квалитетну филмску продукцију у Југославији и

Србији данас. Комисија сматра да сведочења Љубише Самарџића, једног од последњих живих

сведока битних периода југословенског филма, неоспорно представљу драгоцен документ.

З.ВООGIЕ 1 DEMONI

редитељ: Иван Шијак

продукција: Студио за филмску, аудио и видео продукцију Микијева радионица - Милан

Килибарда ПР

Износ у РСД: 2.000.000
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Владимир Миливојевић - Буги је познати документарни фотограф и портретиста људи на

маргини друштва, који живи на релацији Њујорк-Београд. Буги је рођен у Београду и његово

одрастање у земљи која се распадала у грађанском рату дефинисало је његов стил и

интересовање за тамну страну људског постојања.

Филм илуструје Бугијеве фикције, опажања и размишљања и прати његов рад на новој серији

портрета у давно превазиђеној фотографској техници колодијумског процеса коју назива

"Демони", и која му омогућава да при фотографисању обичних људи забележи специфичне

мрачне садржаје који дефинишу његов поглед на стварност.

Комисија издваја снажан и експерименталан визуелни приступ овог филма, који приказује

специфични свет уметника, али и један од могућих погледа на атмосферу света у коме живимо.

4.РОКОПИСАЦ

редитељ: Милан Никодијевић

продукција: Арбос

ИЗНОС У РСД: 2.000.000

"Рокописац" је документарни road movie о Пеци Поповићу, једном од најзначајнијих рок

критичара на овим просторима. Филм прати његово путовање кроз бившу Југославију и сусрете

са бројним актерима из света музике, и на тај начин приказује историју рокенрола у

Југославији, стављајући је у шири друштвени и културолошки контекст. Комисија сматра да

филм о Пеци Поповићу, живој енциклопедији рокенрола, представља драгоцени документ о

овом битном музичком правцу.

5.КРУШКА

редитељ: Јован Тодоровић

продукција: Emote

ИЗНОС У РСД: З.ООО.ООО

"Крушка" је сведочанство о животу младих штићеника у васпитно поправном дому Крушевац.

Филм прати њихову свакодневицу на искрен, субјективан и емотиван начин, дајући нам

специфичан и визуелно снажан приступ овој теми. Карактеристичан је реалистичан приказ у

cinema verite стилу, који омогућава посматрачу да се макар за тренутак идентификује са

ликовима и животом у Дому. Видљиво поверење штићеника према екипи филма, као и

пристанак да се прикажу њихови стварни животи од великог је значаја за атмосферу филма.

6.ТРАНС* СРБИЈА

редитељке: Милина Тришић, Нада Стевановић

продукција: Милина Тришић ПР Оау Огеат Studio
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ИЗНОС У РСД: 3.000.000

"Транс* Србија" је филм о транс* култури у Србији, интимни портрет људи са маргине друштва

који нас води у свет њихове герилске борбе са системом и друштвом, и открива један непознат

свет пун парадокса. Документарни филмови између осталог, а пре свега, имају задатак да нам

откривају нове светове и да нас упознају за људима и филмским причама које врло ретко

имамо прилику да видимо. Овај филм ће нас одвести на места где најинтимније жеље и

фантазије постају политичко питање, а њихова мала "транс* револуција" и активизам води нас

иза сцена у њихову свакодневни цу: у живот импулсивног хедонизма на хормонима, у борбу са

околином и самом ЛГБТ заједницом - али и у мрачнију страну проституције и односа цркве,

државе и политике.

7.УЛТРА МУНЗЕ КОНЗА

редитељи: Јелена Максимовић, Душан Груби н

продукција: Едукативно-научна филмска мрежа

ИЗНОС У РСД: 3.500.000

Главни јунак филма је дванаестогодишњи Иван. Живи у дисфункционалној породици, успешно

тренира кик бокс у земунској хали "Пинки". Повремено иде код психолога јер има испаде

агресивног понашања које испољава према друговима која га "прозивају" да се јако свиђа

највећој штреберки у разреду. Навијач је фудбалског клуба ,,3емун". Опсерваторијски

документарни филм о одрастању у једном специфичном граду или делу града у зависности од

тога како га посматрате. Документарни филм са сјајним јунацима и фантастичном атмосфером,

са филмским стилом који јако недостаје на нашој документаристичкој сцени.

8.ПОСЛЕДЊА РЕПЕРЕЗЕНТАЦИЈА

редитељ: Јуре Павловић

продукција: Wake Up films д.О.О. Нови Сад

ИЗНОС У РСД: 5.000.000

Последња генерација кошаркаркашке репрезентације Југославије је вероватно једина

репрезента ција на свету која је освојила злато на светском првенству (1991. Аргентина), стала

на подијум за медаље и остала без земље за коју је наступала. Филмска прича са богатом

архивом о вероватно најбољем ванамеричком "all stars" тиму икад, у коме су свих 12 играча и

тренер исписали историју европске и НБА кошарке, је покушај да се још једном, бар у структури

филма, окупе асови који данас живе на неколико континената и да се заједно присете свих

детаља и најважнијих догађаја који су биле преломни и најдрамтичнији у њиховим каријерама.

Супер асови са кошаркашког терена, постаће супер хероји документарног филма: Владе Дивац,

Тони Кукоч, Жарко Паспаљ, Дино Рађа, Јуре 3довц.
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9.МАУТХАУЗЕН 106621

редитељ: Дарко Бајић

продукција: Магична линија д.О.О.

Износ у РСД: 3.000.000

Својим излетом у свет документарног филма, Дарко Бајић је одушевио публику са својим

филмом "О Гринго". За разлику од поменутог наслова где је у фокусу био Дејан Рамбо

Петковић, спектакуларна фудбалска звезда Бразила, Бајић нам сада доноси интимистички

портрет о свом оцу Милошу Бајићу. Милош Бајић је ухапшен у Београду 1943. године и

одведен прво на Бањицу, а онда у злогласни нацистички логор Маутхаузен. Био је студент прве

године на ликовној Академији. Сведочећи драмама затвореника и логорским страхотама, из

непосредне близине, почео је да бележи доказе на најбољи начин на који је умео - цртежима.

у време нарастајуће крајње деснице у нашем окружењу и широм Европе, чини се да постоји

посебна потреба да се присетимо времена и последица овакве идеологије. Аутор ће нам кроз

филмску причу о једном специфичном односу између оца и сина представити не само

специфичан однос између злочина и уметности, већ и пуно уметничких артефаката, као и

породичног архивског материјала забележеног на супер 8 филмској траци.

10.ЗАШТО ЈЕДРАГАН НАПРАВИО ОРКЕСТАР

редитељ: Никола Спасић

продукција: Инкубатор мултимедијалне уметности и креативних индустрија - РЕЗОН

Износ у РСД: 2.000.000

Дебитантски филм Николе Спасића прати причу о самохраном оцу и његово троје деце које је

мајка напустила. Иако неписмен, он не одустаје у жељи да његова деца заврше школу, а

истовремено води породични оркестар који не служи само да би се зарадио новац, већ и да би

породица била на окупу. Филм приказује емотивну причу о свакодневици ове ромске

породице, и говори нам о упорности, вредностима, значају образовања, о жељи за напретком

и великим циљевима. Комисија сматра да филм "3ашто је Драган направио оркестар"

представља успешан и промишљен приступ битној теми, приказаној на позитиван и

оптимистичан начин. Развој овог пројекта већ је подржан од стране Филмског центра Србије

као и од Хрватског аудиовизуелног центра.

Комисија је посебно анализирала и пројекте дебитаната, као и пројекте за децу и једногласно

се усагласила да међу њима нема пројеката који у довољној мери задовољавају критеријуме

предвиђене Законом о кинематографији и Правилником о начину, критеријумима и мерилима

за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије

да би били финансијски подржани. На конкурс је пристигао велики број пријава и међу њима је
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било врло квалитетних пројеката, а с обзиром на ограничена финансијска средства Комисија је

нашла да финансијски треба подржати горе наведених 16 (шеснаест) пројеката.

Управо због тога, комисија је у предлогу препоручила следећим пријављеним пројектима да се
пријаве на конкурс за развој пројеката:

ПРВИ МИЛИОН

редитељ: Маја Милош

продукција: Vision team

НЕВИДЉИВИ

редитељ: Стефан Арсенијевић

продукција: Art & Рорсогп

ГОРСКЕ ОЧИ

редитељ: Павле Вучковић

продукција: План 9

АМЕРИКА

редитељ: Салбоч Толнаи

продукција: Аталанта

КРАЉ КУХИЊЕ

редитељ: Гвозден Ђурић

продуцент: Debaser

- ВАРАЊЕ ГЛАДИ

редитељ: Небојша Радосављевић

продуцент: М.А.М.М.А.

- БРАЗДЕ

редитељ: Владимир Тагић

продуцент: Sense production

- ПИКСИ

редитељ: Милош Пушић

продукција: Hit and Run production

- ПЕСМА 3А АНУ

редитељи: Игор Тохољ, Ивица Видановић

продукција: Сјппагпоп

ДУГА (РЕСА)

редитељ: Драган Протић, Ђорђе Балмазовић

продукција: Фракција филмска револуционарна акција
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ЧОВЕК С КОНТРАБАСОМ НА ПУТУ БЕОГРАД-КРАЉЕВО ПУТУЈЕ ДА СВИРА НА

ФЕСТИВАЛУ У БЛИЗИНИ РУДНИКА

редитељ: Горан Радовановић

продукција: Нама филм

ГОВОРИ ДА БИХ ТЕ ВИДЕО

редитељ: Марија Стојнић

продукција: Марија Стојнић ПР Билбоке

ТРИ ПЕСМЕ О БАЛКАНУ

редитељ: Коста Ристић

продукција: Милош Ивановић ПР Платформа

Разматрајући образложени предлог Конкурсне комисије у погледу критеријума за оцену

пријава и висине средстава која се додељују сваком од пројеката, Управни одбор ФЦС је нашао

да је предлог конкурсне комисије у свему у складу са Конкурсом и релевантним позитивним

прописима Републике Србије, као и складу 'са буџетским средствима опредељеним за Конкурс

обезбеђеним од стране ФЦС, те да предлог треба усвојити у целости.

У складу са тим, Управни одбор ФЦС одлучио је као у диспозитиву ове одлуке.

Упутство о правном средству:

Против ове одлуке може се поднети жалба Министарству културе и информисања Републике

Србије, а преко Филмског центра Србије у року од 15 дана од објављивања ове одлуке.

а Поповић Перишић,
.~'" v
'председник Управног одбора
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