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Број: УО 03-1330
Датум: 08.06.2021. године

На основу члана 18. 3акона о кинематографији ("Сл. гласник РС, бр. 99/2011, 2/2012 - испр. и 46/2014 -

одлука УС), члана 39. став 1. Статута Филмског центра Србије број: 03-1253 од 13.05.2019. године,

Пословника о раду Управног одбора и Предлога Конкурсне комисије Филмског центра Србије за доделу

средстава по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за 2021. годину у

категорији: Суфинансирање жанровски одређених дугометражних играних филмова са комерцијалним

потенцијалом (комерцијални репертоарски филм) бр. 03-1155 од 13.05.2021. године, Управни одбор

Филмског центра Србије је, на седници одржаној дана 08.06.2021. године, донео следећу:

ОДЛУКУ
о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за 2021.

годину у категорији: Суфинансирање жанровски одређених дугометражних играних филмова са
комерцијалним потенцијалом (комерцијални репертоарски филм)

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Предлог Конкурсне комисије Филмског центра Србије за доделу средстава по Конкурсу за

финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији за 2021. годину у категорији:

Суфинансирање жанровски одређених дугометражних играних филмова са комерцијалним

потенцијалом (комерцијални репертоарски филм) бр. 03-1155 од 13.05.2021. године, па се додељују

финансијска средства следећим пројектима:

Редни Подносилац пријаве Пројекат Износ у РСД
број

ОБУКА
Сценарио: Станислава Сташа

1. Emote Копривица 23.500.000
Режија: Станислава Сташа

Копривица
БИБИЈАКА И ДОБОШАР

2. Сјппагпоп Films Сценарио: Божидар Кнежевић 22.500.000
Режија: Ивица Видановић

МУЊЕ ОПЕТ
3. Yodi Movie Craftsman Сценарио: Срђан Анђелић 14.000.000

Режија: Радивоје Андрић
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Члан 2.

ОДБИЈАЈУ СЕпријаве поднете на Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у кинематографији

за 2021. годину у категорији: Суфинансирање жанровски одређених дугометражних играних филмова са

комерцијалним потенцијалом (комерцијални репертоарски филм), и то:

Редни
Подносилац пријаве Назив пројекта

број

ШКАРТОВИ
1. Делириум Сценарио: Срђан Драгојевић, Димитрије Војнов

Режија: Срђан Драгојевић

НОСИО ЈЕ ЦРНУ ТРАКУ
2. Tracktor Film - Аљоша Ћеранић ПР Сценарио: Страхиња Маџаревић

Режија: Немања Ћеранић

СЕКУЛА ЖЕНИ СИНА
3. Ауторски студио Сценарио: Драгослав Лазић

Режија: Драгослав Лазић

ВИСУМ ЕТ РЕПЕРТУМ ИЛИ КРВОПИЈЕ
4. Е.Т.М продукција Сценарио: Бојан Вук Косовчевић

Режија: Бојан Вук Косовчевић

МОНТЕ30МБИ
5. Gargantua Films Сценарио: Данило Бећковић

Режија: Мирослав Стаматов

СТРАНПУТИЦА
6. Soul Food Films Сценарио: Срђан Чешић

Режија: Зоран Лисинац

ПОНОВЉЕНИ ПРОЦЕС
7. Zillion Film Сценарио: Марко Бацковић, Петар Ристовски

Режија: Петар Ристовски

КУЋА ОД БЛАТА
8. Мјг Media Group Сценарио: Никола Петровић

Режија: Никола Петровић

HIDEOUT 1453
9. Мјг Media Group Сценарио: Димитрије Војнов

Режија: Лазар Бодрожа

Члан 3.

По коначности ове Одлуке, Филмски центар Србије ће са добитницима средстава и редитељи ма из члана

1. Одлуке закључити појединачне уговоре којим ће бити дефинисана динамика исплате, услови и начин

коришћења додељених средстава, као и међусобна права и обавезе Филмског центра Србије, добитника

средстава и редитеља.
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ОБРА3ЛОЖЕЊЕ

Филмски центар Србије (у даљем тексту: "центар") расписао је и објавио у дневном листу .Вечерње

новости" дана 17. фебруара 2021. године Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у

кинематографији за 2021. годину у категорији: Суфинансирање жанровски одређених дугометражних

играних филмова са комерцијалним потенцијалом (комерцијални репертоарски филм) (у даљем тексту:

"Конкурс").

Рок за доставу пријава на Конкурс био је до 17. марта 2021. године. До истека наведеног рока, поднето је

укупно 12 (дванаест) конкурсних пријава.

Конкурсна комисија (у даљем тексту: "Комисија') доставила је Управном одбору Центра образложени

Предлог за доделу средстава по Конкурсу бр. 03-1155 од 13.05.2021. године (у даљем тексту: "Предлог").

У достављеном Предлогу Комисија је образложила критеријуме и начин оцењивања пројеката, дала

образложено мишљење о пројектима који су предложени за подршку, као и образложење због чега су

одбијени остали пројекти, те предложила да финансијски буде подржано З (три) пројекта.

Благовремене и уредне пријаве Комисија је анализирала у складу са критеријумима за избор пројеката у

кинематографији који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије утврђеним Законом о

кинематографији ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011, 2/2012 - испр. и 46/2014 - одлука УС) и Уредбом о

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

буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС,

бр. 105/2016 и 112/2017) и самим текстом конкурса.

На основу наведених критеријума, Комисија је предложила да се новчана средства доделе пројектима

који у највећој мери испуњавају критеријуме за избор пројеката у кинематографији који се финансирају и

суфинансирају из буџета Републике Србије, и то:

1.ОБУКА

Сценарио: Станислава Сташа Копривица

Режија: Станислава Сташа Копривица

Продукција: Emote

Износ у РСД: 23.500.000

Мрачна комедија је прави жанр у који треба сместити невероватну али и помало тужну истину - да се овај

догађај заиста десио. Осим комерцијалног потенцијала и забавног заплета, овај предложак за филм

садржи и једну суптилну али јасну критику друштва и тренутка у коме живимо.

Сценарио је базиран на фантастичном истинитом догађају. Прича је одлично адаптирана у филмску и

подсећа на Браћу Коен, као што аутор обећава у експликацији. Сценарио је забаван и духовит. Обзиром

да се ослања на комедију апсурда, у питању није урнебесна комедија, већ интелигентна комедија која

има потенцијал за развој публике. Однос главног лика са ликом веренице Саре је неприродан, искаче из

остатка сценарија. Пуно би помогло уколико бисмо их некад пре заплета видели заједно у нормалном

односу. Моменат када је идентитет главног лика откривен је недовољно мотивисан и донекле

произвољан. Даља разрада тих околности би допринела и тензији и хумору у том делу филма.

Редитељска експликација је темељна и уверљива. Редитељ показује да има јасну идеју како и шта жели

да уради са филмом. Пуно помаже тест сцена, која је снимљена за потребе даље разраде редитељске

концепције.
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Продуцентска експликација покрива све важне аспекте пројекта. Финансијски план је реалан и ослања се

на регионалну ко-продукцију и учешће домаће платформе, односно продукцију мини-серије.

Општи утисак је да је ово комедија каква недостаје домаћој кинематографији. Забаван филм који едукује

и развија филмску публику. Комерцијални потенцијал се између осталог огледа, баш у чињеници да се

ради о комедији која је на овим просторима један од комерцијалнијих репертоарских жанрова. Наравно

да комерцијалност подиже 11глумачка подела коју у овој фази предводи Љубомор Бандовић, али и

простор да се у епизодним улогама појаве комерцијални глумци као подршка основном тиму.

2. БИБИЈАКА И ДОБОШАР

Сценарио: Божидар Кнежевић

Режија: Ивица Видановић

Продукција: Cinnamon Films

Износ у РСД: 22.500.000

Аутентичан, поетичан а опет комерцијалан и ангажован. Осим велике теме - музике (и уметности

генерално), страсти и одрицањима које иду уз њу, а које јесу универзалне и комуницирају са широком

публиком, овај филм обрађује још неколико битних тема као што су положај Рома, насиље у породици и

адолесцентско насиље, и као такав може бити подржан и од разних других институција у нашој земљи ...

Рад са натуршчицима - децом захтева озбиљну редитељску припрему али ако се добро уради може бити

пун погодан и имати истинску катарзу која је кључ ове приче. Појављивање познатих личности из света

(ромске и друге) музике као и наведене универзалне теме дају комерцијалну ноту овој поетичној причи,
што је једна добра комбинација.

Сценарио је питак, носи искрену емоцију, а дух ромског миљеа делује аутентично. Романтичан, feel-good

филм. Флешбекови као израз не доприносе концепту, а сцене у садашњости углавном телефонuрају шта

ће се десити у прошлости и ко је у ком односу са ким. Нарација у одређеном броју случајева објашњава
радњу, што би иначе могло много филмичније да се дочара самом радњом.

Редитељска експликација добро дочарава осећање филма и жанровско одређење, а намера да се

комбинују професионални глумци и натуршчици, међу којима и популарни певач и ромске музике, иде у
прилог општем утиску о репертоарском потенцијалу филма.

Финансијски план је реалистичан, а продуценти су доказани артизани, па са разлогом постоји поверење
да ће овај пројекат успешно извести.

Утисак је да би помогло учешће новог сценаристе, како би се неке умерено-очигледне конструкције
разбиле, а филм додатно унапредио.

Комерцијални потенцијал овог филма лежи у искреној емоцији, коју ће публика да препозна, и плану да

се ангажује неколико комерцијалних глумаца као мамац за публику. Овај филм има велике шансе да га у

дистрбуцији подржи реклама од уста до уста, баш због те дубоко емотивне приче која је окосница
радње у овом филму.

3. МУЊЕ ОПЕТ

Сценарио:СрђанАнђелић

Режија: Радивоје Андрић

Продукција: Yodi Movie Craftsman

Износ у РСД: 14.000 000
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Већ на основу педигреа првог дела, а затим и реномеа аутора овог пројекта - Радивоја Андрића и Срђе

Анђелића - он се истиче потенцијалом за успех на репертоару домаћих биоскопа. Иако се осећа одсуство

неких од омиљених ликова из оригиналног филма, срж је ту, у главном тројцу (Поп, Маре, Гојко Сиса), а

додати су им ликови тинејџера који би требало да представљају мост за комуникацију са млађим делом

публике. Сценарио је духовит и оживљава дух оригиналног филма. Он је, за разлику од својих ликова, у

току са временом и утисак је да овај наставак има смисла, те да има потенцијал да комуницира са

публиком оригиналног филма, али и са новом публиком која је оригинални филм гледала на телевизији

и/или online платформама. Редитељска експликација је темељна и уверљива. Редитељ показује да има

јасну идеју како и шта жели да уради са филмом. Визуелне референце су узбудљиве и сугеришу да ће

визуелни аспект значајно надоградити сценарио, а и први део филма. Продуцентска експликација је

штура, али реноме продуцента то надомешћује. Финансијски план и буџет су реални.

Врло често је гарант комерцијалности одређеног филма резултат претходног филма из франшизе, у том

случају Муње опет, на овом конкурску нема конкуренцију. Други гарант свакако је умешност и

кредибилитет ауторског тима, што је опет јака страна овог пројекта. Дакле основни предуслови за

комерцијалан филм постоје. Жанровски прецизан, аутоироничан, препознатљив а опет иновативан

хумор. Филм који ће сигурно хтети да погледају генерације из Муња 1, а вероватно заволети ове новије.

Оно што може додатно бити занимљиво публици је преиспитивање односа између генерација, као и

својеврсна друштвена ангажованост у смислу приказа одређених аспеката нашег друштва, оног некад и

оног сад, кроз хумор и сатиру. Одговорност је на реализацији.

У Предлогу, Комисија је Управном одбору Центра упутила и следећу препоруку:

Трудећи се да средства која су опредељена за овај конкурс распореди на најбољи начин, Комисија

предлаже Управном одбору да се два првопласирана пројекта (Обука и Бuбuјака и добошар) подрже

износом који су продуценти предвидели, уз минимално умањење (мање од 5%). С намером да се

преостали износ опредељених средстава употреби на најбољи могући начин и у оквиру овог конкурса,

Комисија предлаже да се он додели трећепласираном пројекту (Муње опет). Иако је знатно нижи од

оног који је продуцент у пријави предвидео, Комисија се нада се да би тај износ подршке ипак могао бити

значајан за почетак финансирања овог пројекта, као и да ће Управни одбор ФЦС наћи начин да определи

додатна средства, у складу са могућностима и расположивим средствима ФЦС-а, како би се пројекту

увећала средства која су предложена од стране Комисије.

Према мишљењу Комисије остали пријављени пројекти нису испунили, упоређујући их са предложеним

пројектима, у довољној мери услове и критеријуме предвиђене Законом о кинематографији ("Сл. гласник

РС, бр. 99/2011, 2/2012 - испр. и 46/2014 - одлука УС) и Уредбом о критеријумима, мерилима и начину

избора пројеката у култури који се финансирају и суфинасирају из буџета Републике Србије, аутономне

покрајине, односно јединице локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 105/2016 и 112/2017). С тим У

вези, Комисија је дала и образложења за пројекте који нису предложени за подршку:

ШКАРТОВИ

Сценарио: Срђан Драгојевић, Димитрије Војнов
Редитељ: Срђан Драгојевић
Продукц~а:Делириум

5



Са потенцијалом утемељеним на респектабилном редитељу филмских хитова који су остварили изузетан

успех у биоскопима, као и филмова који се се уписали у савремене класике домаће кинематографије,

филм Шкартовu је темом коју обрађује остао ван потенцијала за велики и значајан комерцијални филм

јер је у жанру веома бруталан са елементима који филм сврставају за и искључиво пунолетну публику која

нам је у конкретном случају потребна и која је увек била главна публика редитељевог опуса. Овај

жанровски искорак јесте свакако оправдан у уметничком и жанровском смислу, али то доводи до питања

да ли овај пројекат уопште треба да конкурише за средства које се додељују за комерцијални,

репертоарски филм јер се из самог сценарија јасно види да су амбиције аутора далеко веће и више.

Такође, одређени моменти у самом сценарију, који се ослањају на сплатер, треш и сна Ф естетику нису

баш оно што се тражи од једног репертоарског филма за широку публику и то је велики ограничавајући

фактор који ће сигурно утицати на гледаност у биоскопима. Комисија сматра да овај пројекат свакако има

своје квалитете и да су они евидентни, али да просто ово није материјал за Комисију за комерцијални

филм и препоручује ауторима да конкуришу на конкурисма где комерцијалност, гледаност и резултати у
биоскопима нису од примарног значаја.

НОСИОЈЕЦРНУТРАКУ
Сценарио: Страхиња Маџаревић
Редитељ: Немања Ћеранић
Продукција: Tracktor Film - Аљоша Ћеранић ПР

Сценарио је компактан и нуди интересантан микс неколико жанрова - ратног филма, авантуре и fоuпd

footage. Редитељ Немања Ћеранић је један од најузбудљивијих предводника нове генерације домаћих

филмских аутора и заслужује сву пажњу. Његова експликација подржава сценарио и појашњава основну

намеру аутора, али је веома штура и не пружа довољно детаља о поступку. Веома је мало информација и

о замишљеном методу продукције, за који се на основу предложеног сценарија и буџета претпоставља

да мора бити специфичан. Због укупног утиска да није довољно разрађен, као и да нема довољно

елемената за процену његовог потенцијала за репертоарски успех, пројекат се није сврстао међу
подржане.

СЕКУЛА ЖЕНИ СИНА
Сценарио: Драгослав Лазић
Редитељ: Драгослав Лазић
Продукција: Ауторски студио

Са свим претходним филмовима управо ове франшизе, од овог се пројекта једнако може очекивати успех

уз потребу да се сценарио уобличи, заврши, дода још пратећих прича и заокружи радња везана за главног

лика. Такође, неопходно је документацију прилагодити потребама конкурса. Начин на који је

документација сачињена и презентована није адекватан, има много недоречености, материјалних, па и

правописних грешака. Сама прича, нарочито због тога што се ослања на радњу из претходних, веома

комерцијално успешних делова, има своје потенцијале али они нису довољно разрађени и не одговарају

на кључно питање а то је где су и шта раде јунаци у данашње време и како ће ова прича комуницирати са

савременом публиком. Нарочит проблем јесу недовољно уверљиви ликови и ситуације у које су

смештени. Комисија сматра да је потребна озбиљна ревизија сценарија, нарочито на пољу фабуле и

ликова, као и додатно сређивање саме документације.
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ВИСУМ ЕТ РЕПЕРТУМ ИЛИ КРВОПИЈЕ
Сценарио: Бојан Вук Косовчевић
Редитељ: Бојан Вук Косовчевић
Продукција: Е.Т.М продукција

Заснован на истинитом сујеверју и идеји о западњачком исисавању Истока, сценарио за филм Крвопије

има чудесних момената, због којих повремено заживи нека врста саспенса. Међутим, сценарио, који је у

тренутној верзији недовољно конзистентан у структури, не дозвољава да се тај позитиван утисак одржи

кроз читаво читање. На основу приложене редитељске експликације није могуће донети закључке о

оригиналности ауторске визије. Продуцентска експликација показује њихово познавање могућности за

финансирање, али није довољна да увери да је пројекат на тај начин изводљив. Приложени финансијски

план иде у прилог том утиску. Сценарио због своје жанровске припадности представља добру основу за

изузетно успешан филм за многобројне платформе али је биоскопски потенцијал овог филма и његов

евентуални успех, што је уједно и основни критеријум конкурса, веома ограничен.

МОНТЕЗОМБИ
Сценарио: Данило Бећковић

Редитељ: Мирослав Стаматов
Продукција: Gargantua Films

Премиса ове филмске приче је оригинална и утемељена је, како у жанру, тако и у вечито забавним

стереотипима о Балкану. Тим иза пројекта, који чине сценариста Бећковић, продуцент Паљић (Мали Будо)

и редитељ Стамато в (Такси блуз), као и сувисла и темељна редитељска експликација сугеришу да пројекат

има одређени комерцијални потенцијал. Продуцентска експликација нуди чврст и изводљив план

финансирања, као и смислену и инвентивну стратегију за маркетинг. Сам сценарио, додуше, пати од

недостатка оригиналности, превише је жанровских клишеа, одређени моменти су неубедљиви и доста

тога се своди на пуку експлоатацију жанра преведену у домаћи амбијент. Због тога, а на основу

приложеног сценарија и на основу не баш великог успеха рецентних примера из сличног (ако не и истог)

жанра у домаћим биоскопима, пројекат се није истакао за избор Комисије и подршку.

СТРАНПУТИЦА
Сценарио: Срђан Чешић
Редитељ: Зоран Лисинац
Продукција: Soul Food Films

Иако у домаћој јавности није још увек доживео заслужену афирмацију, редитељ Зоран Лисинац се истакао

квалитетом претходног рада, односно његовим деловима које је Комисија имала прилике да види путем

достављених линкова.

Поред тога што је формално road movie и мада су главни ликови брат и сестра, Странпутица је у суштини

buddy movie, а хумор се ослања на забавну динамику у којој су ликови константно једно другом криви за
све.

у питању је римејк успешног иностраног филма и већи део Комисије је сматрао да пројекат заслужује

пажњу, али је утисак да сценарио захтева додатни напор, пре свега у дијалози ма, пресудио да се не нађе

међу одабранима за подршку.
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Поред потенцијала за репертоар домаћих биоскопа, пројекат због интернационалног карактера им~

потенцијал и за ко-продукцију, као и за живот кроз интернационалне фестивале.

Својеврсни омаж том неком америчком филму (са истим називом), али и бројним француским и

италијанским road movie филмовима, жанр који је увелико виђен у свету а код нас још увек у зачетку.

Занимљивији са продуцентске стране (простор некадашње Југославије, популарно назван регион, увек је

кец у рукаву за привлачење публике али и отварање врата разних фестивала у региону) него са глумачке.

Сценарио нуди један лаган, помало апсурдан заплет, мада као комедија, питко је и растерећујуће ... са
тенденцијом да буде можда мало и бледуњаво.

Филм великог потенцијала сарадње у копродукцијама, под условом да се додатно разраде одређени

аспекти сценарија и продукције, као и да се додатно појача кастинг и може да се добије једно позитивно

остварење и лепа промоција Србије. Имајући све то у виду, филм, евентуално, може да добије подршку

на следећем конкурсу.

ПОНОВЉЕНИ ПРОЦЕС
Сценарио: Марко Бацковић, Петар Ристовски
Редитељ: Петар Ристовски
Продукција: Zillion Film

Пројекат за филм Поновљени процес поседује сценарио са солидном структуром, у складу са правилима

жанра (кримић), а редитељ је својим дебитантским филмом доказао потенцијал. Ипак, филм је замишљен

да буде изведен на енглеском језику, смештен је у (наслућује се) мали амерички град, а ликови су

Американци, а, иако према експликацији мотивација потиче из поља друштвене одговорности, тема

заправо долази из домена савремених западњачких теорија завере. Заплет на почетку је веома

интересантан и уводи нас у причу која има јасну жанровску одредницу, међутим, до краја прича се не

развије у очекиваном правцу већ поприма банални тон, а расплет који се нуди већ може спадали у

(очигледно ненамерну) пародију сличних трилерских филмова. Пројекат који је представљен као подобан

и за америчко и за домаће тржиште морао је имати јача упоришта не само у жанровском већ и у драмском

решењу, са аутентичнијом и храбријом причом којих, нажалост, има на овим просторима. Продуцентска

експликација се ослања на значај филма за интернационално тржиште, што није релевантно за конкурс

на који је пројекат пријављен. Због свега наведеног, Комисија није пронашла разлог да овај пројекат

предложи за подршку.

КУЋА ОД БЛАТА
Сценарио: Никола Петровић
Редитељ: Никола Петровић
Продукција: Мјг Media Group

Овај пројекат је због изузетно убедљивог сценарија, али и због симпатија Комисије према чињеници да

је сценариста и редитељ свој дебитантски филм изнео без институционалне подршке, био сврстан у ужи

круг и озбиљно размотрен. У питању је више него солидан примерак психолошкогтрилера са елементима

хорора, који се ослања на старословенску митологију, као и на елемент других митологија, попут

хришћанске или келтске. Нарочито је значајно то што филм преиспитује теме које до сада нису биле

превише заступљене у домаћем филму те да је тематски и жанровски на трагу одличних остварења попут

Лептирице и Светог места и генерално припада до сада недовољно експлоатисаном жанру фолклорне

фантастике. Утицај књижевности, стрипа, као и савремених серија и филмова је евидентан и то такође

8



поедставља додатни квалитет. Ипак, Комисија је проценила да Кућа од блата, пре свега због жанра, али

и због дијалога, који је већим делом на енглеском језику, има нешто нижи потенцијал за репертоарски

успех од неких других пријављених пројеката. Филм који ће засигурно бити један од хитова на

платформама широм света али, на жалост, то није циљ конкурса.

ХИДЕОУТ 1453
Сценарио: Димитрије Војнов
Редитељ: Лазар Бодрожа
Продукција: Мјг Media Group

Филм изузетне ауторске екипе која иза себе има велике успехе и значајне резултате по основу

фестивалског успеха, при чему је актуелни сценарио за филм, нажалост, далеко од захтева конкурса за

комерцијални репертоарски филм. Тема која је обрађена у овом предлошку (отуђеност од другога,

фикција важнија од реалности) актуелна је већ годинама, пандемија која нас је задесила само појачава

актуелност ове теме, али сам сценарио није довољно аутентичан да би испратио ову комплексну

редитељску замисао. Такође, сама прича није претерано оригинална и ослања се на клишее из страних

(превасходно америчких) жанровских филмова, писан је у том маниру и подсећа на сценарио неког

америчког аутора који је посрбљен. Сам наслов који алудира на пад Цариграда, као и његова лабава

повезаност са претходним филмом ове ауторске екипе (Ederlezi Rising) уносе додатну конфузију што се

тиче самог концепта и приче, што доноси додатни низ нејасноћа и недоречености. Приложене визуелне

референце су импресивне и обећавајуће, али оне нису, баш као и у случају преднаствка, довољне да

подрже некохерентно и неоригинално приповедање. Комисија сматра да филм није довољно атрактиван

да буде велики успех у домаћим биоскопима, мада не сумња да ће, баш као и Ederlezi Rising пронаћи пут

до иностраних гледалаца, превасходно публике која воли ову врсту жанра. Али, ако имамо у виду, да је

конкурс расписан за домаћи, репертоарски филм где је потенцијална гледаност у домаћих биоскопима

од кључног значаја, Комисија препоручује ауторима да се пријаве за конкурс који би адекватније испратио

њихове амбиције.

Разматрајући образложени Предлог Комисије у погледу критеријума за оцену пријава и висине средстава

која се додељују сваком од пројеката, Управни одбор Центра је нашао да је Предлог Комисије у свему у

складу са Конкурсом и релевантним позитивним прописима Републике Србије, као и складу са буџетским

средствима опредељеним за опредељеним за Конкурс обезбеђеним од стране Центра.

Када је реч о предлогу Комисије да Управни одбор Центра, у складу са могућностима и расположивим

средствима Центра, определи додатна средства како би се пројекту под називом .Муње опет"

подносиоца Yodi Movie Craftsman д.О.О. увећала средства која су предложена од стране Комисије,

Управни одбор оценио је да предметном пројекту не могу бити додељена додатна средства на име

финансијске подршке у односу на средства предложена од стране Комисије, имајући у виду буџетска

средства опредељена по предметном Конкурсу, обезбеђена од стране Центра, као и укупна расположива

средства Центра.

Имајући у виду наведено, а у складу са чланом 18. Закона о кинематографији, Управни одбор Центра је

одлучио као у диспозитиву ове Одлуке.
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Упутство о правном средству:

Против ове Одлуке може се поднети жал ба Министарству културе и информисања Републике Србије, а

преко Центра, у року од 15 дана од дана објављивања ове Одлуке .

. За Управни одбор ФИЛМСКО~~l4је, l (ј*" ~- \.
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