
                   
          Република Србија 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 

        И ИНФОРМИСАЊА 

      Број: 401-00-242/2021-03 

        Датум: 23.4.2021. 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 и 99/14), 

Закона о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр.149/20 и 40/21), члана 76. Закона 

о култури („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр. и 60/20) и Предлогом решења о избору 

пројеката за Конкурс у области културних делатности националних мањина у Републици Србији, по 

расписаном јавном Конкурсу за финансирање или суфинансирање проjеката из области културних делатности 

националних мањина у 2021. години, од 22. јануара 2021. године, број: 119-01-170/2021-03 од 22.4.2021. године, 

министар културе и информисања доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

о додели средстава за суфинансирање пројеката за Конкурс у области културних делатности националних 

мањина у Републици Србији у 2021. години 

 

 

1. У области културних делатности националних мањина у Републици Србији, а по расписаном јавном 

Конкурсу за финансирање или суфинансирање проjеката из области културних делатности националних 

мањина у 2021. години, од 22. јануара 2021. године, финансираће се, односно суфинансирати следећи 

пројекти: 

 

  

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 424  

р. бр. 

национална 

мањина 

подносилац и 

корисник место назив пројекта износ  

1 Бошњаци 

"ГРАФИЧАР" 

Д.О.О. ГРАФИЧКО 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

СЕВОЈНИ И АСИМ 

НИКШИЋ Севојно 

ИЗДАВАЊЕ 

ФОТОМОНОГРАФИЈЕ 

"МОЈ ПАЗАР, МОЈИ 

ЉУДИ, МОЈЕ 

УСПОМЕНЕ" 

              

120,000.00  

2 Бошњаци 

Завод за културу 

санџачких Бошњака 

у Републици Србији Нови Пазар 

Валоризација и 

дигитализација 

непокретног културног 

наслеђа Бошњака 

              

170,000.00  

3 Бошњаци 

Центар за бошњачке 

студије (ЦБС) 

Тутин Тутин 

"Бошњачка ријеч" - 

Часопис за науку, 

културу и књижевност 

санџачких Бошњака, 

година XV 2021 број 

52-55 

              

150,000.00  

4 Бошњаци 

Шефка Беговић 

Личина и 

Штампарија Чачак 

ПРИПРЕМА И 

ШТАМПА РОМАНА 

"ИНАЏИЈА" 

              

120,000.00  



"СВЕТЛОСТ" 

Чачак 

5 Буњевци 

Установа културе 

"Центар за културу 

Буњеваца" 

Суботица Суботица 

"Велико буњевачко 

прело 2021" 

              

120,000.00  
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Установа културе 

"Центар за културу 

Буњеваца" 

Суботица 

 

 

 

 

 

Суботица 

"Дан Дужијанце 2021" 

обележавање 

националног празника 

буњевачке националне 

мањине и народног 

обичаја 120,000.00 

7 Горанци 

Дом културе 

"Грачаница" Грачаница 

"Пинокио и радост у 

свакој школи у Гори" 

              

150,000.00  

8 Мађари CompuTech doo Београд 

Атила Сабо Палоц - 

Трагом негираних 

илузија / Az eltagadott 

illúziók nyomában 

              

120,000.00  

9 Македонци 

Новинско издавачка 

установа 

"Македонски 

информативни и 

издавачки центар" 

Д.о.о. Панчево 

Часопис за 

књижевност, културу и 

уметност "Видело" 

              

120,000.00  

10 Немци 

Агенција за 

телевизијске 

активности "Media 

News", Eva Hubsch 

Bodiš предузетник Нови Сад ИГРА СУДБИНЕ 

              

120,000.00  

11 Роми 

IŠP RROMANE 

PUSTIKA - 

ROMSKE KNJIGE 

DOO Суботица 

E RROMA ANE 

PARAMIĆA 1884-2004, 

e pustik 11. ROMI U 

BAJKAMA 1884-2004, 

knjiga 11. 

              

120,000.00  

12 Роми Студио Центар Београд 

Инклузивна позоришна 

радионица "Плава 

птица" 

              

140,000.00  

13 Румуни 

НОВИНСКО-

ИЗДАВАЧКА 

УСТАНОВА 

"ЛИБЕРТАТЕА" - 

CASA DE PRESĂ ŞI 

EDITURĂ 

"LIBERTATEA" Панчево 

АЛМАНАХ 

ЛИБЕРТАТЕА 2022. 

              

150,000.00  

14 Русини 

Завод за културу 

војвођанских 

Русина Нови Сад 

Русинске виртуалне 

етно збирке 

              

120,000.00  

15 Русини 

Новинско-издавачка 

установа "Руске 

слово" Нови Сад 

Алманах Русински 

календар 2022 

              

120,000.00  



16 Русини 

Новинско-издавачка 

установа "Руске 

слово" Нови Сад 

Часопис за науку, 

књижевност, културу и 

уметност "Шветлосц" 

              

120,000.00  

17 Словаци 

Завод за културу 

војвођанских 

Словака Нови Сад 

17. Конференција 

музиколога и музичких 

стручњака 

              

120,000.00  

18 Словаци 

Словачки издавачки 

центар 

Бачки 

Петровац 

Нови живот - часопис 

за књижевност и 

културу 

              

120,000.00  

19 Словенци 

Оливера Сашек 

Радуловић и 

Милица Миљковић 

ПР радња за 

телевизијску 

продукцију и превоз 

робе DREAM 

PICTURES Ниш Ниш 

ИКОНОСТАС МАЛОГ 

САБОРНОГ ХРАМА 

              

150,000.00  

20 Хрвати 

Завод за културу 

војвођанских 

Хрвата Суботица 

Издавање часописа за 

књижевност и 

умјетност "НОВА 

РИЈЕЧ" 

              

150,000.00  

 УКУПНО: 

           

2,620,000.00  

 

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 463 

р. бр. 

национална 

мањина 

подносилац и 

корисник место назив пројекта износ  

21 Бошњаци 

Дом културе 

Пријепоље Пријепоље 

Дани бошњачке 

културе и традиције 

              

120,000.00  

22 Бошњаци 

Дом културе 

Пријепоље Пријепоље 

Ћетенија уз пјесму и 

игру 

              

120,000.00  

23 Бошњаци 

Културни центар 

Нови Пазар Нови Пазар 

"Наше народно 

културно благо" 

              

120,000.00  

24 Бошњаци 

Културни центар 

Нови Пазар Нови Пазар 

21. сазив ликовне 

колоније "Санџак 

инспирација умјетника" 

              

120,000.00  

25 Бошњаци 

Народна библиотека 

"Доситеј 

Обрадовић" Нови 

Пазар Нови Пазар 

"ЗВУЧНО-ВИЗУЕЛНА 

ЧИТАНКА" - АУДИО-

ВИДЕО ЗАПИС 

КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА 

БОШЊАЧКИХ 

АУТОРА 

ЈУГОЗАПАДНЕ 

СРБИЈЕ 

              

120,000.00  

26 Бошњаци 

Народна библиотека 

"Др Ејуп Мушовић" 

Тутин Тутин 

Тутински књижевни 

сусрети 

              

120,000.00  



27 Бошњаци 

Народна библиотека 

"Др Ејуп Мушовић" 

Тутин Тутин Тутински зборник бр. 7 

              

120,000.00  

28 Бугари 

Дом културе 

"Жарко Зрењанин" 

Иваново Иваново 

Очување културе и 

језика банатских 

Бугара-Палћена 

(језичке радионице и 

бугарске-палћенске 

игре) 

              

120,000.00  

29 Бугари 

Установа Центар за 

културу 

"Босилеград" Босилеград 

Међународни 

фолклорни фестивал 

"Босилеградско 

крајиште пева и игра" 

              

120,000.00  

30 Бугари 

Центар за културу - 

Димитровград Димитровград 

Балкан театар фест 

2021. 

              

120,000.00  

31 Власи 

Установа "Центар 

за културу града 

Бора" Бор 

17. Фестивал влашке 

изворне песме 

              

120,000.00  

32 Јевреји 

Позоришни музеј 

Војводине Нови Сад 

ЈЕВРЕЈИ У 

ПОЗОРИШНОМ 

ЖИВОТУ 

ВОЈВОДИНЕ 

              

120,000.00  

33 Мађари 

Издавачки завод 

Форум Нови Сад 

Часопис Híd (Мост) 

2021 

              

120,000.00  

34 Мађари 

Издавачки завод 

Форум Нови Сад 

Часопис Létünk 

(Стварност) 2021 

              

130,000.00  

35 Мађари 

Народно позориште 

- Narodno kazalište - 

Népsínház Суботица Суботица 

Конкурс за савремени 

драмски текст на 

мађарском језику 

              

120,000.00  

36 Мађари 

Позориште 

"Kosztolányi Dezső" Нови Сад 

Осавремењивање веб 

странице Позоришта 

"Kosztolányi Dezső" 

              

130,000.00  

37 Мађари 

Позориште 

"Kosztolányi Dezső" Нови Сад 

Титловање и превод 

представа Позоришта 

"Kosztolányi Dezső" 

              

120,000.00  

38 Мултикултурно 

Културни центар 

Панчева Панчево 

18. ETHNO.COM 2021. 

World music festival 

              

120,000.00  

39 Мултикултурно 

Центар за неговање 

традиционалне 

културе 

"Абрашевић" Крагујевац 

Фестивал 

традиционалних 

народних игара 

"Богатство 

различитости" 

              

120,000.00  

40 Роми 

ЛЕСКОВАЧКИ 

КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР Лесковац Музичка интеграција 

              

120,000.00  

41 Руси 

Градска библиотека 

Панчево Панчево 

Дигитална Библиотека 

руске колоније у 

Панчеву 

              

120,000.00  

42 Русини 

Дом културе Руски 

Крстур Руски Крстур 

60. Фестивал русинске 

културе "Црвена ружа" 

              

120,000.00  



43 Русини 

Дом културе Руски 

Крстур Руски Крстур 

28. Културна 

манифестација 

"Костељникова јесен" 

              

120,000.00  

44 Русини 

Дом културе Руски 

Крстур Руски Крстур 

53. Драмски меморијал 

Петра Ризнича Ђађе 

              

120,000.00  

45 Словаци 

Музеј војвођанских 

Словака 

Бачки 

Петровац 

Виртуелна изложба 

радова Зуске 

Медвеђове 

              

120,000.00  

46 Словаци 

Установа за културу 

Дом културе "3. 

октобар" Ковачица Ковачица 

29. Покрајински 

фестивал словачке 

народне музике у 

извођењу деце 

"Распевани драгуљи" 

              

120,000.00  

47 Словаци 

Установа за културу 

Дом културе "3. 

октобар" Ковачица Ковачица 

Позориште ВХВ сцена 

Ковачица: позоришна 

представа "Столице" 

              

120,000.00  

48 Словаци 

Установа за културу 

и образовање 

Културни центар 

"Кисач" (КЦ 

"Кисач") Кисач 

27. ДЕЧЈИ 

ФОКЛОРНИ 

ФЕСТИВАЛ "ЗЛАТА 

БРАНА" 

              

120,000.00  

 

УКУПНО: 

           

3,380,000.00  

  

ЕКОНОМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА 481 

р. бр. 

национална 

мањина 

подносилац и 

корисник место назив пројекта  износ 

49 Албанци 

Културно удружење 

"ДИТУРИА" Прешево 

Културно наслеђе у 

Прешевској долини, 

одлике, стање и 

перспективе 

              

120,000.00  

50 Албанци 

Матица Албанаца 

Србије Нови Сад 

Успостављање 

јединственог Дана 

националних мањина 

Србије 

              

120,000.00  

51 Албанци 

Удружење 

"Културни Центар 

Пре Арт" Прешево Прешево 

"Културна Историја" 

Документарни филм 

              

120,000.00  

52 Албанци 

Удружење "Тражи 

своје право" Прешево 

"Балкан Фото Фестивал 

- ПреФото" - Конкурс 

за Балканску изложбу 

уметничке фотографије 

              

120,000.00  

53 Албанци 

Удружење Буди 

Активан 16 Прешево 

АЛБАНЦИ И СРБИ - 

ЗАЈЕДНИЧКА 

ПЕРСПЕКТИВА 2021. 

              

120,000.00  

54 Албанци 

Удружење 

Будућност (The 

Future) Бујановац НАШЕ ОГЛЕДАЛО 

              

120,000.00  



55 Бошњаци 

Академска 

иницијатива 

"ФОРУМ 10" Нови Пазар 

Разговори о 

идентитету, разлици и 

другости 

              

120,000.00  

56 Бошњаци 

КУД "ИСА-БЕГ" 

Нови Пазар Нови Пазар 

5. Интернационални 

омладински фестивал 

исламске културе 

ИОФИК 2021 

              

120,000.00  

57 Бошњаци 

Културно друштво 

муслимана Србије 

"ГАЈРЕТ" 

(Исламске 

заједнице Србије) Београд 

МУЛТИМЕДИЈАЛНА 

ИЗЛОЖБА 

ИСЛАМСКЕ 

КАЛИГРАФИЈЕ 

ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА 

500 ГОДИНА 

БАЈРАКЛИ ЏАМИЈЕ 

"ЗАПИС ВРЕМЕНА" 

              

120,000.00  

58 Бошњаци 

Културно 

уметничко друштво 

"СТАМБОЛ" Нови Пазар 

"Мухаммеде 

Шефаџијо" (Дан 

рођења посланика) 

              

120,000.00  

59 Бошњаци 

Културно-

уметничко друштво 

младих Нови Пазар Нови Пазар 

Пештерски мотиви - 

постхумна 

презентација и 

популаризација 

инструменталног 

стваралаштва 

бошњачког 

композитора Сулејмана 

Ћатовића 

              

120,000.00  

60 Бошњаци 

Национални савет 

бошњачке 

националне мањине  Нови Пазар 

Фестивал санџачке 

севдалинке ФЕСС 2021 

              

120,000.00  

61 Бошњаци 

Национални савет 

бошњачке 

националне мањине  Нови Пазар 

Смотра бошњачких 

народних игара 

СБОНИ 2021 

              

120,000.00  

62 Бошњаци 

Национални савет 

бошњачке 

националне мањине  Нови Пазар 

САНЏАЧКИ 

КЊИЖЕВНИ 

СУСРЕТИ САКС 2021 

              

120,000.00  

63 Бошњаци 

Санџачко удружење 

Ликовних 

Умјетника (СУЛУ) Нови Пазар 

Годишњи програм 

СУЛУ-а 2021. 

              

120,000.00  

64 Бошњаци 

Форум за 

интеркултурални 

дијалог и Бирсена 

Џанковић Нови Пазар 

Часопис Екерман 

www.eckermann.org.rs 

              

120,000.00  

65 Бугари 

"Удружење Балкан" 

Ниш Ниш "Дани изворне музике" 

              

120,000.00  

66 Бугари 

Удружење грађана 

"Бурел" - 

Димитровград Димитровград 

Градиње - село на 

граници 

              

120,000.00  



67 Буњевци 

Буњевачки 

културни центар 

Бајмок Бајмок 

Дани Буњевачке 

културе 

              

120,000.00  

68 Буњевци КУД "Буњевка" Суботица 

20. Фестивал 

буњевачког народног 

стваралаштва 2021 

              

120,000.00  

69 Власи 

Градски хорски 

ансамбл 

"Мокрањац" - 

Неготин - Влашки 

хор "Wallachia" Неготин 

"Влашка хорска песма" 

- модернизација влашке 

музике кроз хорско 

извођење 

              

120,000.00  

70 Власи 

Креативно 

удружење "Него" Неготин 

МОЈА РУЖА 4 - Тајна 

влашке кошуље 

              

120,000.00  

71 Горанци 

КЊИЖЕВНА 

ОМЛАДИНА 

ВАЉЕВА Ваљево 

Хамид Исљами, 

ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ 

(1990-2018) 

              

120,000.00  

72 Грци 

Фондација грчке 

националне мањине 

у Србији Нови Сад 

"Дан грчке културе - 

Београд 2021" 

              

120,000.00  

73 Јевреји Роси фест Београд 

Портрети и сећања 

(обележавање 

међународног дана 

сећања на жртве 

Холокауста) 

              

120,000.00  

74 Мађари 

"ТАКТ" Темеринска 

Ликовно 

Стваралачка 

Колониј Темерин 

41. Ликовна колонија - 

ТАКТ 

              

120,000.00  

75 Мађари 

Друштво драмских 

педагога Мађара у 

Војводини Фекетић 

13. радионичарски 

сусрет дечјег драмског 

стваралаштва у 

Фекетићу 

              

120,000.00  

76 Мађари 

ДРУШТВО 

РЕЦИТАТОРА 

ВОЈВОЂАНСКИХ 

МАЂАРА Фекетић 

Камп "Лепа реч" 

(XXXIII. Szép Szó 

Tábor) 
              

120,000.00  

77 Мађари Књиге Елетјел Суботица 

Штампање књиге 

Пекар Тибор: 150 

година Музичке школе 

у Суботици 

              

120,000.00  

78 Мађари Књиге Елетјел Суботица 

Штампање 

књигеМолнар Крекић 

Олга: Фицко из долине 

Славуја 

              

120,000.00  

79 Мађари 

Културни савез 

војвођанских 

Мађара Суботица 

13. Камп војвођанских 

мађарских аматерских 

позоришних глумаца и 

редитеља "МаДт" 

              

120,000.00  

80 Мађари 

КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР "НАНДОР 

ГИОН" Србобран 

ПРЕВОЂЕЊЕ ДЕЛА 

НАНДОРА ГИОН, 

Свирао је злотворима 

              

120,000.00  



81 Мађари 

Културно друштво 

"Ady Endre" у 

Сајану Сајан 

25. Фестивал 

аматерских позоришта 

војвођанских Мађара 

              

120,000.00  

82 Мађари 

Мађарско културно 

уметничко друштво 

"Szirmai Karoly" 

Темерин Темерин 

30. ТИНИ фестивал 

2021 

              

120,000.00  

83 Мађари 

Мађарско културно 

уметничко друштво 

"Јоаки Мор" Нови Бечеј 

Фестивал 57. 

Ђенђешбокрета и 44. 

Дуриндо 

              

200,000.00  

84 Мађари 

Мађаски културни 

центар Непкер Суботица 

Јубилеј у јубилеју - 

150. годишњица 

Непкера (150 година 

150 програма) 

              

120,000.00  

85 Мађари 

Удружење "зЕтна" 

Сента Сента 

Издавање књиге 

"Szakura angyalai" 

аутора Чабе Сегија  

              

120,000.00  

86 Мађари 

Удружење грађана 

"Домбош" Мали Иђош Домбош Фест 2021 

              

120,000.00  

87 Мађари 

Цивилни центар 

"Ци-Фи" Сента 

11. Дечји фестивал 

"Море осмеха" 

              

120,000.00  

88 Македонци 

Македонско 

удружење новинара 

"Мак - инфо" Панчево 

Приказ визуелног 

идентитета македонске 

традиционалне песме 

"Марије бела Марије" у 

савременом ауторском, 

аранжманском и 

оркестарском решењу 

              

120,000.00  

89 Македонци 

Национални савет 

македонске 

националне мањине 

у Републици Србији Панчево 

14. Дани македонског 

стваралаштва у Србији- 

"Себи у походе" 

(Себеси во поход) 

              

120,000.00  

90 Македонци 

Удружење "Вардар 

Качарево" Качарево 

15. "Сусрет гајдаша - 

сличности и разлике у 

гајдама различитог 

типа" 

              

120,000.00  

91 Македонци 

Удружење грађана 

македонске 

националне 

заједнице 

"Илинден" Јабука Јабука 

Фестивал македонских 

игара 

              

120,000.00  

92 Македонци 

Удружење грађана 

македонске 

националне мањине  

"Македониум" у 

Београду Београд 

Дани македоснке 

културе у Београду 

"Додир Македоније" 

              

120,000.00  



93 Македонци 

Удружење грађана 

македонске 

националне мањине 

Нишавског округа 

"Вардар" Ниш Ниш 

"Дани македонске 

културе" 

              

120,000.00  

94 Мултикултурно 

Академска 

иницијатива 

"ФОРУМ 10" Нови Пазар 

Нови изазови: јачање 

капацитета субјеката у 

култури у спровођењу 

инклузивних културних 

политика 

              

120,000.00  

95 Мултикултурно 

Међународни 

центар 

књижевности за 

децу ЗМАЈЕВЕ 

ДЕЧЈЕ ИГРЕ Нови Сад Чигро моја шарена! 

              

120,000.00  

96 Мултикултурно 

Српско-јеврејско 

певачко друштво Београд 

КОНЦЕРТ "ШАЛОМ, 

МИР, ЉУБАВ, НАДА" 

              

120,000.00  

97 Мултикултурно 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ОРАХОВА Бачка Топола 

Сличности и разлике у 

језику и култури 

мађарске и русинске 

заједнице у Новом 

Орахову 

              

120,000.00  

98 Мултикултурно 

Црногорски научно-

културни центар Врбас 

"Украјинско-

црногорске културне 

интеракције и односи - 

мултикултурни 

пројекат" 

              

120,000.00  

99 Немци 

Фондација за 

заштиту завичајног 

наслеђа 

Подунавских Шваба 

ЗАВИЧАЈНА 

КУЋА 

Сремски 

Карловци 

Изложба: Подунавске 

Швабе, речју, сликом и 

фотографијом 

              

120,000.00  

100 Немци 

Фондација за 

заштиту завичајног 

наслеђа 

Подунавских Шваба 

ЗАВИЧАЈНА 

КУЋА 

Сремски 

Карловци Часопис ФЕНСТЕР 

              

120,000.00  

101 Роми Арт Апарат Београд Млади певају гласно! 

              

120,000.00  

102 Роми 

БИБИЈА РОМСКИ 

ЖЕНСКИ ЦЕНТАР Београд 

"ДЕЧЈИ БРАК НИЈЕ 

РОМСКА 

ТРАДИЦИЈА" ПРИЧЕ 

МЛАДИХ РОМКИЊА 

              

120,000.00  

103 Роми 

ЛОКАЛ МЕДИЈА 

ПЛАН Нови Пазар 

Чуваркуће  језика и 

традиције 

              

120,000.00  

104 Роми Удружење "Петља" Београд Ромски кутак 

              

120,000.00  



105 Роми 

Удружење 

"Сатибара" Београд 

Инклузивни филмски 

клуб "Мој крупни 

план" 2021 

              

120,000.00  

106 Роми 

Удружење грађана 

"Phralipe Novi Sad" Нови Сад 

"ПЛЕСНО МУЗИЧКИ 

ИДЕНТИТЕТ РОМА У 

ВОЈВОДИНИ" 

              

120,000.00  

107 Роми 

Удружење Рома 

"Чегар" Чегар 

"МЛАДИ РОМСКИ 

ТАЛЕНТИ ЧЕГАР 

2021" 

              

120,000.00  

108 Роми 

Удружење ромских 

књижевника Београд 

"Трећи међународни 

фестивал ромске прозе 

и поезије" 

              

120,000.00  

109 Роми 

Удружење ромских 

писаца Србије Ужице 

"Велики сан - Баро 

суно" 

              

120,000.00  

110 Роми 

Удружење 

Циркусфера Београд Циркодром 

              

120,000.00  

111 Роми 

ЦЕНТАР ЗА 

ЕДУКАЦИЈУ Крагујевац 

ИНТЕРКУЛТУРАЛНИ 

БУДИЛНИК 

              

120,000.00  

112 Румуни 

ВЕЛИКИ 

ФЕСТИВАЛ 

ФОЛКЛОРА 

РУМУНА ИЗ 

ВОЈВОДИНЕ - 

СРБИЈА Уздин 

ФЕСТИВАЛ 

ФОЛКЛОРА ДЕЦЕ 

РУМУНА ИЗ 

ВОЈВОДИНЕ 

              

120,000.00  

113 Румуни 

ВЕЛИКИ 

ФЕСТИВАЛ 

ФОЛКЛОРА 

РУМУНА ИЗ 

ВОЈВОДИНЕ - 

СРБИЈА Уздин 

61. ВЕЛИКИ 

ФЕСТИВАЛ 

ФОЛКЛОРА РУМУНА 

ИЗ ВОЈВОДИНЕ - 

СРБИЈА 

              

120,000.00  

114 Румуни 

Музичка омладина 

Уздин Уздин 

ФЕСТИВАЛ ЗАБАВНЕ 

МУЗИКЕ "МЛАДОСТ 

ПЕВА" УЗДИН 2021 

              

120,000.00  

115 Румуни 

Савез аматерских 

позоришта Румуна у 

А.П Војводини, 

Република Србија Алибунар 

49-а Смотра позоришни 

дани Румуна 2021  

              

120,000.00  

116 Румуни 

Фондација "Корпа 

са миразима" Торак 

ДИГИТАРХ - 

Дигитализација и 

архивирање значајних 

мултимедијалних 

садржаја од посебног 

значаја за румунску 

националну мањину у 

Србији 

              

120,000.00  

117 Русини 

Русински културни 

центар Нови Сад Нови Сад 

20 ДЕЧИЈИ 

ФЕСТИВАЛ РУСИНА 

"ВЕСЕЛИНКА" 

              

120,000.00  



118 Словаци 

Културно-

просветно друштво 

"Једнота" Гложан Гложан 

50. јубиларни 

фолклорни фестивал 

"Танцуј, танцуј..." 

              

120,000.00  

119 Словаци 

Матица словачка у 

Србији 

Бачки 

Петровац 

Словачке народне 

свечаности 2021 

              

120,000.00  

120 Словаци 

Словачко културно-

уметничко друштво 

"ПИВНИЦЕ" Пивнице 

Организација 55. 

Међунардоног 

фестивала певача 

солиста словачких 

изворних народних 

песама "Сусрет у 

пивничком пољу" 

              

120,000.00  

121 Словенци 

Друштво Словенаца 

у Београду - 

Друштво Сава Београд 

Дани словеначког 

филма 

              

120,000.00  

122 Словенци 

Национални савет 

словеначке 

националне мањине Београд 

Издавање часописа: 

Словеника: часопис за 

културу, науку и 

образовање  7 

              

120,000.00  

123 Украјинци 

Друштво за 

украјински језик, 

књижевност и 

културу "Просвита" Нови Сад 

130 година дуга 

историја 

              

120,000.00  

124 Хрвати 

Удруга буњевачких 

Хрвата "Дужијанца" Суботица Дужијанца 2021. 

              

120,000.00  

125 Хрвати 

Удружење 

"Хрватска 

читаоница Фишер" 

(Hrvatska čitaonica 

Fischer) Сурчин Београд 

Сурчинско јесење 

прело 

              

120,000.00  

126 Хрвати 

Фондација "Кро-

Фонд" Суботица Сријемци Сријему 

              

120,000.00  

127 Хрвати 

Фондација Антун 

Гусав Матош Београд 

Хрвати у Београду кроз 

повијест 

              

120,000.00  

128 Хрвати 

ХГУ "Фестивал 

буњевачки писама" Суботица 

21. Фестивал 

буњевачки писама 

              

120,000.00  

129 Хрвати 

ХКПД "Матија 

Губец" Таванкут Таванкут 

10. Семинар 

буњевачког 

стваралаштва 

              

120,000.00  

130 Хрвати 

ХКЦ "Буњевачко 

коло"  Суботица 

14. Фестивал дјечјег 

стваралаштва "Дјеца у 

Дужијанци" 

              

120,000.00  

131 Хрвати 

Хрватска читаоница 

Суботица Суботица 

20. Дани хрватске 

књиге и ријечи -  Дани 

Балинта Вујкова 

              

120,000.00  

132 Хрвати 

Хрватско културно 

умјетничко друштво 

"Владимир Назор 

Сомбор" Сомбор 

"Назор чувар традиције 

сомборских Хрвата" - 

трећа фаза 

              

120,000.00  



133 Хрвати 

Хрватско културно-

просветно друштво 

"Матија Губец" 

Рума Рума Школа тамбуре 2021 

              

120,000.00  

134 Цинцари 

Српско-цинцарско 

друштво "Луњина" Београд 

ДИГИТАЛНО 

СНИМАЊЕ 

ТРАДИЦИОНАЛНЕ 

ЦИНЦАРСКЕ 

МУЗИКЕ НА ЦД 

              

120,000.00  

135 Цинцари 

ЦЕНТАР ЗА ЈЕЗИК 

И КУЛТУРУ 

ЦИНЦАРА НА 

БАЛКАНУ - 

МОСКОПОЉЕ Београд 

ДАНИ ЦИНЦАРСКЕ 

КЊИЖЕВНОСТИ 

              

120,000.00  

136 Црногорци 

Удружење 

Црногораца 

Ловћенца Ловћенац 

ДАНИ ЦРНОГОРСКЕ 

КУЛТУРЕ 

              

120,000.00  

137 Црногорци 

УДРУЖЕЊЕ 

ЦРНОГОРАЦА 

СУБОТИЦЕ Суботица ШКОЛА ГУСАЛА 

              

120,000.00  

138 Чеси 

Удружење "Чеси 

Шумадије" Крагујевац 

Франтишек Александар 

Зах, централна личност 

чешке заједнице у Србији 

(2. фаза пројекта) 

                

120,000.00  

139 Чеси 

Чешка беседа 

Београд Београд 

Реиздање књиге О 

Чесима и њиховим 

потомцима у Србији 

јужно од Саве и Дунава 

              

120,000.00  

  

УКУПНО: 
         
11,000,000.00  

 

 

                           Укупно 424 2.620.000,00 

                           Укупно 463 3.380.000,00 

                           Укупно 481                                  11.000.000,00 

                            УКУПНО:                                  17.000.000,00 динара 

 

 

2. У области културних делатности националних мањина у Републици Србији, а по расписаном јавном 

Конкурсу за финансирање или суфинансирање проjеката из области културних делатности националних 

мањина у 2021. години, од 22. јануара 2021. године, неће се финансирати, односно суфинансирати следећи 

пројекти: 

 

р.бр. 
национална 

мањина подносилац и корисник место назив пројекта 

1 Бошњаци Kitchen TV d.o.o. Beograd Београд 

Сабихина софра - 

традиционална слана и слатка 

јела 

2 Бошњаци 

Центар за бошњачке 

студије (ЦБС) Тутин Тутин 

ЦБС БИБЛИОТЕКА - 

опремање библиотеке и 

читаонице 



3 Власи 

Балканолошки институт 

САНУ и Анамарија 

Сореску-Маринковић Београд 

Траговима Тихомира 

Ђорђевића - културне, 

фолклорне и лингвистичке 

промене у североисточној 

Србији, сто година касније 

4 Горанци Дом културе "Грачаница" Грачаница 

Изоловане средине-стварање, 

страх и култура као слобода 

5 Румуни 

НОВИНСКО 

ИЗДАВАЧКА 

УСТАНОВА 

"ЛИБЕРТАТЕА" - CASA 

DE PRESĂ ŞI EDITURĂ 

"LIBERTATEA" Панчево 

"Плутајуће острво", књига - 

песме аутора Славка 

Алмажана 

6 Русини 

Русинско народно 

позориште "Петро Ризнич 

Ђађа" 
Руски 

Крстур 

Књига (монграфија) - 50 

година РНТ "Петро Ризнич 

Ђађа" 

7 Словаци 

"Савремена пословна 

обрада" Д.О.О. САВПО 

ДОО 

Стара 

Пазова 

Мартин Пребуђила - Проф. Др 

Ана Марић "Народни обичаји 

и сујеверја Словака у Старој 

Пазови" 

8 Словаци CompuTech doo Београд 

Љубомир Фелдек - ПРОБА / 

SKÚŠKA 

9 Словаци 

ИЗДАВАЧКА КУЋА 

АГОРА Зрењанин 

Зденка Валент Белић: 

ОБЛИЦИ УНУТРАШЊЕГ 

РЕЉЕФА (ЕСЕЈИ И 

КРИТИКЕ) 

10 Словаци 

Основна школа "Јозеф 

Марчок Драгутин" Гложан Гложан 

Књига 250. година школства у 

Гложану 

11 Хрвати 

Новинско издавачка 

установа "Хрватска ријеч" Суботица Збирна песма "Завеслај у крај" 

12 Бошњаци 

Културни центар Нови 

Пазар 

Нови 

Пазар 

Награда Културног центра 

Нови Пазар "Амир Даутовић" 

2021. 

13 Бошњаци 

Културни центар Нови 

Пазар 

Нови 

Пазар 

Традиционални бајрамски 

концерт 

14 Бошњаци 

Народна библиотека 

"Доситеј Обрадовић" Нови 

Пазар 

Нови 

Пазар 

Истраживање порекла назива 

насељених места у Новом 

Пазару 

15 Бошњаци 

Народна библиотека 

"Доситеј Обрадовић" Нови 

Пазар 

Нови 

Пазар 

Штампање допуњеног издања 

књиге "Избор Посланикових 

хадиса" (приређивач: Јакуп 

Мемић) 

16 Мађари 

Библиотека "Сарваш 

Габор" Ада Ада 

Модернизација технологија у 

спомен соби "Сарваш Габор" 

17 Мађари 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА 

- БЕЧЕЈ Бечеј Стих се рађа 

18 Мултикултурно Дом културе Пријепоље Пријепоље 

Дечја позоришна представа 

"КАКО СУ НАСТАЛЕ 

РУЖНЕ РЕЧИ" 



19 Роми 

Дом културе Рома 

Лесковац Лесковац 

ДИГИТАЛНО МЕСТО 

СЕЋАЊА 

20 Румуни Градски музеј Вршац Вршац 

Изложба фотографија цркви 

брвнара "ЦРКВЕ БРВНАРЕ - 

ТРАГОВИ ДУХОВНОСТИ И 

ТРАДИЦИЈЕ" 

21 Румуни 

Дом културе "3. октобар" 

Банатско Ново Село 

Банатско 

Ново Село 

Издавање музичког диска 

румунске традиционалне 

музике "Банатска плетеница" 

22 Словаци 

Словачко војвођанско 

позориште у Бачком 

Петровцу 

Бачки 

Петровац 

ППП (Пет Представа у 

Позориштима) - Гостовања 

СВП 

23 Словаци 

Установа за културу Дом 

културе "3. октобар" 

Ковачица Ковачица 

Набавка народних ношњи за 

КУД "В широм поли хрушка" 

24 Словаци 

Установа за културу Дом 

културе "3. октобар" 

Ковачица Ковачица 

"МАШКОВИ ДАНИ" - 

Позоришни дани у Ковачици 

25 Словаци 

Установа за културу Дом 

културе "3. октобар" 

Ковачица Ковачица 

23. ПОКРАЈИНСКИ ДЕЧИЈИ 

ФЕСТИВАЛ ПОПУЛАРНЕ 

МУЗИКЕ ЛЕТИ ПЕСМА, 

ЛЕТИ 

26 Словаци 

Установа за културу Дом 

културе "3. октобар" 

Ковачица Ковачица 

Осавремењивање сценске 

светлосне опреме 

27 Албанци К.У.Д. "Shqiponjat" Бујановац 

Култура је наш идентитет 

"Заштита и неговање 

традиције" 

28 Албанци 

Културно уметничко 

друштво "ЈЕХОНА" Бујановац Фестивал Дани дијаспоре 

29 Албанци 

удружење Албанско 

културно друштво 

"Перспектива" Бујановац ДАНИ АЛБАНСКЕ КУЛТУРЕ 

30 Албанци 

Удружење за наслеђе и 

културно стваралаштво 

Прешево Прешево 

Издавање публикације: 

"Непокретно материјално 

културно наслеђе Прешева, 

Бујановца, Медвеђе и осталих 

региона" 

31 Албанци 

Удружење за наслеђе и 

културно стваралаштво 

Прешево Прешево 

Промоција и презентација 

албанске културе односно 

културне баштине - сусрети 

стваралаца културе региона 

32 Бошњаци 

КУД "ИСА-БЕГ" Нови 

Пазар 

Нови 

Пазар 

Видео спотови духовних 

песама новопазарског краја 

2021 

33 Бошњаци 

Културно-уметничко 

друштво младих Нови 

Пазар 

Нови 

Пазар Срмени колан 



34 Бошњаци ЛОКАЛ МЕДИЈА ПЛАН 

Нови 

Пазар 

Севдалинка - пространство 

чежње и љубавног жара 

35 Бошњаци Матица Бошњака 

Нови 

Пазар 

Конференција - "Језик као 

место сусрета и раскршћа" 

36 Бошњаци Матица Бошњака 

Нови 

Пазар "Разговори на Босанчици" 

37 Бошњаци 

Национални савет 

бошњачке националне 

мањине  

Нови 

Пазар 

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 

СЈЕНИЦА 2021 

38 Бошњаци НОВО ДОБА 

Нови 

Пазар 

Бошњачка култура у Србији - 

јуче, данас, сутра 

39 Бошњаци 

Тутинска иницијатива 

младих Тутин 

Школа креативног писања на 

босанском језику 

40 Бошњаци 

Удружење Турака у 

Србији 

Нови 

Пазар 

ВЕЧЕ СРПСКО-ТУРСКЕ 

МУЗИКЕ 

41 Бошњаци 

Центар за развојну 

политику и сарадњу 

Нови 

Пазар 

Дердемез као сакупљач и 

чувар народног блага (2. део) 

42 Бугари 

Центар за културу, 

информисање и заштиту 

права националних 

мањина РАЗВИТИЕ Босилеград 

Култура у улози јачања 

активизма грађана у бугарској 

националној заједници 

43 Буњевци 

Буњевачки Културни 

Центар "Лемешки 

Буњевци" 

Светозар 

Милетић "Буњевачка Дужијанца 2021" 

44 Буњевци К.У.Д.Ж. "БРАТСТВО" Суботица 

БУЊЕВЦИ КРОЗ ПЕСМУ, 

ИГРУ И НОШЊУ 

45 Буњевци КУД "Буњевка" Суботица 

Позоришна представа "Манда 

Војнисева" 

46 Буњевци 

Удружење грађана 

"Буњевачка матица" Суботица 

8. ЛИКОВНА КОЛОНИЈА 

БУЊЕВАЧКЕ МАТИЦЕ 

47 Буњевци 

Удружење грађана 

"Буњевачко коло" Сомбор Сомбор 

Традиционална манифестација 

"Буњевачка дужионица" у 

2021. години 

48 Власи "КОРЕНИ" Раброво 

Фестивал влашког народног 

стваралаштва "ОМОЉАНЦА" 

49 Власи 

Удружење "Гергина" 

Неготин Неготин 

12. Интернационални 

фестивал влашке музике 

"Гергина 2021" Неготин 

50 Власи 

Удружење за побољшање 

квалитета живота "Кључ" 

Кладово Кладово 

Међународни симпозијум 

"Стазама влашке културе" 

51 Горанци 

Удружење грађана 

ВрачАрт Београд 

"Дани културног наслеђа и 

промоција културе 

ГОРАНАЦА" 

52 Грци 

Српско-грчко КУД 

"Кантакузина" Смедерево Смедерево 

Културне активности српско-

грчког КУД-а "Кантакузина" 

Смедерево за 2021. годину 



53 Јевреји Јеврејска општина Земун Београд 

ПРОШЛОСТ-САДАШЊОСТ-

БУДУЋНОСТ - "ЈЕВРЕЈСКИ 

ЛОГОР ЗЕМУН" И 

"ПРИВАТНИ ЛОГОР 

ЗЕМУН" 

54 ЛГБТИ 

Организација за народну 

уметност - фолклор Београд 

"ДУГА ФЕСТ" Међународни 

фестивал музике и игре за 

ЛГБТИ популацију Let`s go 

together "Rainbow Fest" 

55 Мађари 

Асоцијација за развој 

мађарског образовања и 

културе у Банатском 

Двору "Сич Имре" 

Банатски 

Двор 

Велика смотра рецитатора 

Војводине "Сич Имре" и 

промовисање мађарске 

народне игре међу децом 

Банатског Двора 

56 Мађари 

Друштво за неговање 

традиције "Possession" 

Мали 

Иђош Дано Свете Ане 2021 

57 Мађари 

Друштво Интелектуалаца 

Браћа Тан Бечеј 

”Буди ми друг” - едукација 

против дискриминација еу 

школама” 

58 Мађари 

Друштво новосадских 

књижевника Нови Сад НОВИ ДУХОВНИ МОСТ 

59 Мађари 

Завичајно Удружење Жена 

и  Младих "Етно кућа 

Звучара" Ором 

Четврти велики сусрет 

Оромчана - Сусрет дечијих 

фолклорних ансамбала 

60 Мађари 

Клуб за неговање 

традиција и обичаја свих 

народа и народности 

Војводине и Ангела 

Роботка Србобран 

"Волимо се" - нова драмска 

представа 

61 Мађари Клуб мама и беба - Сента Сента 

Фамилијада - културна 

манифестација за целу 

породицу 

62 Мађари Књиге Елетјел Суботица 

Штампање књиге Каталин 

Каич: У потрази за 

идентитетом 

63 Мађари 

Културно друштво 

"Братство" Мартонош Мартонош Упознајмо наш завичај 2021 

64 Мађари 

Културно уметничко 

друштво "Egység" Кикинда 

"Концертфолклорног плеса и 

музике" Поводом празника 

Духови (Pünkösd) 

65 Мађари 

Културно уметничко 

друштво "Петефи 

Шандор" 

Мали 

Иђош Концерти класичне музике 

66 Мађари 

Културно уметничко 

друштво "Петефи 

Шандор" Марадик Марадичка јесен 2021 

67 Мађари 

Културно-уметничко 

друштво "Tiszagyöngye"  

Нови 

Кнежевац 

12. Севернобанатски сусрети 

фолклорног стваралаштва 



68 Мађари 

Мађарски Културни Клуб 

"Такатш Рафаел" из Падеја Падеј 

Прослава 25. годишњице 

Мађарског Културног круга 

"Такатш Рафаел" из Падеја 

69 Мађари 

Мађарски Културни Клуб 

"Такатш Рафаел" из Падеја Падеј 

Божићна радионица и 

приредба - Karácsonyi 

műhelymunka és műsor 

70 Мађари 

Мађарски Културни Клуб 

"Такатш Рафаел" из Падеја Падеј 

Дан сећања на Кароља Кесега 

- Keszég Károly Emléknap 

71 Мађари 

Мађарски Културни Клуб 

Тисасентмиклош Остојићево С колена на колено 

72 Мађари 

Мађарски културни центар 

"KODALY ZOLTÁN" 

Бачка 

Топола Мултиетничка Бачка Топола 

73 Мађари 

Мађарско културно 

друштво "RAKOCZI 

FERENC II" Чока Чока 

ПРОСЛАВА ЈУБИЛАРНЕ 25. 

ГОДИШЊИЦЕ ОСНИВАЊА 

МУШКОГ ХОРА ДРУШТВА 

74 Мађари 

Мађарско удружење за 

неговање културе и 

очување локалне историје 

"Фекетић" Фекетић У гостима по Војводини 

75 Мађари МКЦ НЕПКЕР КУЛА Кула 

Финансирање фолклорне 

секције МКЦ Непкер Кула у 

2021. години 

76 Мађари 

Мужљанско мађарско КУД 

Петефи Шандор Мужља Дан МЗ Мужља 

77 Мађари 

Новосадски центар за 

мађарску културу и 

уметност и Терезија 

Фигура Нови Сад 

25. годишњица постојања 

Ђачке сцене Шарене искрице 

78 Мађари Омладински клуб Октагон Београд "Куш" 

79 Мађари 

Удружење грађана 

"МОСТОВИ БЕЗДАНА" Бездан 

БЕЗДАНСКИ "ТРОЈНИ 

СУСРЕТ 2021" 

80 Мађари Удружење грађана "Пулс" Бездан 

17. "Подунавски дани 

културе" 2021 

81 Мађари 

Удружење за бригу жена и 

трудница "ANAHITAS" Суботица 

РАЗВОЈ ДЕТЕТА У 

МУЛТИКУЛТУРНОЈ И 

МУЛТИНАЦИОНАЛНОЈ 

СРЕДИНИ 

82 Мађари 

Удружење породичних 

газдинстава Кластер 

Фокус Зрењанин 38. жетелачко такмичење 

83 Мађари 

ФОНДАЦИЈА СПЕС - 

SPES ALAPíTVÁNY И 

СРЕДЊОШКОЛСКИ 

ДОМ - КАРОЛИНА 

САТМАРИ Зрењанин 

ПЛЕСНИ КЛУБ СА 

ЗАВРШНИМ БАЛОМ 

84 Македонци 

Удружење "Герман" 

Глогоњ Глогоњ 

"Цртаоница 2021." - визуелна 

уметност 



85 Македонци 

Удружење "ОСОГОВО" 

Панчево Панчево 

"Дани македонске културе" - 

књижевне вечери 

86 Македонци 

Удружење грађана 

македонске националне 

заједнице "Вардар Вршац" 

2003-2020 Вршац 

Монографија удружења 

"Вардар Вршац" 2003-2020 

87 Македонци 

Удружење грађана 

македонске националне 

заједнице "Кирил 

Пејчиновић" Краљево Краљево 

10. Фестивал македонске 

музике "Засвири, запеј и 

заиграј" Краљево 

88 Македонци 

Удружење грађана 

македонске националне 

мањине Нишавског округа 

"Вардар" Ниш Ниш 

"ИЛИНДЕНСКА ЛИКОВНА 

КОЛОНИЈА" 

89 Македонци 

Удружење грађана 

македоснке националне 

мањине Западнобачког 

округа "ПЕЛА" - Сомбор Сомбор 

ДАНИ МАКЕДОНСКЕ 

КУЛТУРЕ У СОМБОРУ 

90 Македонци 

Удружење Македонаца 

моравичког округа "Даме 

Груев" - Србија Рудник 

Прослава - обележавање 

националног празника 

Македонаца у Србији, 2. 

август ИЛИНДАН - 2021 

91 Македонци 

Форум младих 

Македонаца Панчево 

Израда културне стратегије 

Македонаца у Србији - 

анализа и препоруке 

92 Мигранти 

Ивановић Милинка и 

Друштво за помоћ 

ментално недовољно 

развијеним особама Град 

Крушевца Крушевац Радост деце 

93 Мултикултурно 

ДАХ Театар Центар за 

позоришна истраживања Београд ГЛАСОВИ РАЗЛИЧИТОСТИ 

94 Мултикултурно НОВО ДОБА 

Нови 

Пазар 

Мањинска културау контексту 

савремене Европе 

95 Мултикултурно 

Ромски информативни 

центар Крагујевац 

Промоција књижевне културе 

националних мањина у 

Крагујевцу 

96 Мултикултурно 

Центар за развојну 

политику и сарадњу 

Нови 

Пазар 

Очување и афирмација 

мањинских културних 

вредности код младих 

97 Муслимани Удружење "Нур-светлост" Нови Сад 

"УЛИЦА ОТВОРЕНОГ СРЦА 

- БАЈРАМСКА СОФРА У 

НОВОМ САДУ 2021" 

98 Муслимани Удружење "Нур-светлост" Нови Сад 

"ДАНИ ИСЛАМСКЕ 

УМЕТНОСТИ, ПОЕЗИЈЕ И 

СЕВДАХА У НОВОМ САДУ" 

- "СРЦЕМ КАЛЕМА ЗЛАТНИ 

ХАРФ ПИШЕМ" 



99 Немци 

Фондација за заштиту 

завичајног наслеђа 

Подунавских Шваба 

ЗАВИЧАЈНА КУЋА 

Сремски 

Карловци ФЕСТИВАЛ КУГЛОФА 

100 Немци 

Центар за информисање 

Exitus 

Сремска 

Каменица Приче из угла кибиц фенстера 

101 Роми 

ГРУББ фондација - Gipsy 

Roma Urban Balkan Beats Београд "Девојке за жене" 

102 Роми Институт Перспектива Београд Ромски објектив 

103 Роми Културни фронт Београд 

"Потрага за Иваном" - 

Мултидисциплинарна, 

интерактвина радионица 

(фотографија, филм, 

сликарство и музика) са 

ромском националном 

мањином из Републике Србије 

(деца и млади) 

104 Роми 

Културно уметничко 

друштво "ШАБАЧКЕ 

МАЖОРЕТКИЊЕ" Шабац 

ПЛАБО НЕБО, ЗЕЛЕНА 

ТРАВА И ТОЧАК ЗА ПУТ 

БЕЗ КРАЈА 

105 Роми 

Организација за народну 

уметност-фолклор Београд 

"ЧАРОЛИЈА ИГРЕ И ПЕСМЕ 

РОМА" 

2. Светски бијенале фестивал 

игре и музике Рома 

106 Роми 

Ромско удружење 

Карловачке зоре 

Сремски 

Карловци "ЂЕЛЕМ, ЂЕЛЕМ" 

107 Роми 

Удружење грађана 

"Phralipe Novi Sad" Нови Сад "Роми кроз време некад и сад" 

108 Роми 

Удружење грађана 

ЛЕСКОВАЧКИ КРУГ Лесковац ЗАЈЕДНО ПАМТИМО 

109 Роми 

Удружење Друштво Рома 

Зајечар Зајечар 

Ромски театар "Холокауст 

кроз време" 

110 Роми Удружење жена "Ромена" Нови Сад 

Интеркултурним дијалогом ка 

већем учешћу ромске 

националне заједнице у 

локалним културним 

политикама 

111 Роми Удружење Креја Београд Роми ствараоци 

112 Роми Удружење Рома Ачи Суботица Ромски Дан Скроз Ромски Сан 

113 Роми 

Фестивал културе младих 

Србије Књажевац 

Вече ромске културе на 60. 

Фестивалу културе младих 

Србије 

114 Роми 

Центар за активизам 

Београд Београд 

Оживљавање културе младих 

Рома и Ромкиња 

115 Роми 

Центар за истраживачко 

новинарство Крушевац - 

ЦИНК Крушевац "АМЕН САМ БАХТАЛЕ!" 



116 Румуни КУД "Jon Kreanga" Месић Месић 

Набавка музичких 

инструмената 

117 Румуни 

Културно уметничко 

друштво "Штефан Штефу" Ечка 

Прослава 85 година од 

оснивања Народног оркестра 

118 Румуни 

Народни оркестар Румуна 

из Војводине Зрењанин 

Годишњи концерт Народног 

оркестра 

119 Румуни 

Удружење за уметност и 

културу Румуна 

"ВИКЕНТИЈЕ 

ПЕТРОВИЋ БОКАЛУЦ" Торак 

Зимске свечаности "Долазе 

нам коледари" 

120 Руси 

Српско-руско-белоруско 

пријатељство Србије, 

Чачак Чачак Школа руског језика 

121 Руси 

Удружење грађана Mens 

sana - vita sana Нови Сад Руски траг 

122 Руси 

Удружење сународника  и 

пријатеља Русије "Сојуз" Београд 

ВЕРА И СНАГА 

ПРАВОСЛАВЉА - 

СПИРАТОР ЗА РУСКЕ И 

СРПСКЕ ЈУНАКЕ У 

ВЕКОВНОЈ ИСТОРИЈИ ДВА 

НАРОДА 

123 Русини 

"Друштво Русина" 

Сремска Митровица и 

Новинска асоцијација 

Русина - НАР 

Сремска 

Митровица 

"Ирени Колесар с 

поштовањем" 

124 Русини Асоцијација Културанова Нови Сад 

Савремено русинско 

уметничко стваралаштво 

125 Русини 

Културно-уметничко 

друштво "Жетва" Куцура Куцура 

КУЦУРСКА ЖЕТВА, 

манифестација изворног 

фолклорног стваралаштва 

Русина 

126 Словаци 

The Iwano Project 

FOUNDATION Нови Сад Už aj letíme (Летимо...) 

127 Словаци 

Камерни хор ZVONY - 

Селенча Селенча 

КОНЦЕРТ ДУХОВНЕ 

МУЗИКЕ - ГОСПОДУ 

ПЕВАМО ЗАЈЕДНО 

128 Словаци 

Културно историјско 

друштво "Гложан, 13. 

април 1941" Гложан 

Изложба и Културно 

уметнички програм - 

Обележавање 80. година 

априлског рата" 

129 Словаци 

Културно-уметничко 

друштво "Јан Колар" из 

Селенче Селенча е - Словачка традиција 

130 Словаци 

Наива Арт Култ удружење 

грађана Ковачица 

Њима у част, да се никад не 

забораве! Меморијална 

изложба слика Зузане 

Халупове и Мартина Јонаша 



131 Словаци 

ПОЗОРИШТЕ 

ВЛАДИМИР ХУРБАН 

ВЛАДИМИРОВ БАЧКИ 

ПЕТРОВАЦ  

Бачки 

Петровац 

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

ФИЛМСКЕ ГЛУМЕ 

132 Словаци 

Словачки културни центар 

"Павел Јозеф Шафарик" Нови Сад 

Снимање ТВ спотова - 

фолклорног ансамбла, певачке 

групе и оркестра 

133 Словаци 

Удружење "Српско-

словачког пријатељства - 

СЛОВЕНСКИ КОРЕНИ" Крагујевац 

ДР КАРЛО ПАЦЕК, 

ОСНИВАЧ И ПРВИ 

НАЧЕЛНИК СРПСКЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ 

(друга фаза пројекта) 

134 Словаци 

Удружење грађана 

"Култура на длану" Ветерник 

"Neváhaj, len sa hraj…"  

(превод са словачког: "Не 

оклевај, само се играј...") 

135 Словаци 

Удружење грађана 

"Перспектива" Београд 

МУЛТИЕТНИЧКИ 

ПРЕПЛЕТАЈИ 

136 Словаци 

Удружење грађана Око 

инфо Ковачица Ковачица 

Позориште у Ковачици и 

Падини 

100 година словачког 

позоришта 

137 Словаци 

Удружење ликовних 

уметника "Гложанска 

палета" Гложан 

Школа сликања са дечјом 

колонијом 

138 Словенци 

Друштво Словенаца у 

Београду - Друштво Сава Београд СРБИЈА МОЈА ДЕЖЕЛА 

139 Словенци 

Удружење Словенаца 

Срема и Мачве "Пиран" 

2017 

Мачванска 

Митровица 

Ликовна радионица - живот 

сликан бојама 

140 Украјинци 

Друштво за украјински 

језик, књижевност и 

културу "Просвита" Нови Сад Траговима предака 

141 Хрвати 

Галерија Прве колоније 

наиве у техници сламе 

Таванкут Таванкут 

36. сазив Прве колоније наиве 

у техници сламе - Таванкут 

2021 

142 Хрвати ИНОВАТИВНА МРЕЖА Суботица 

ЗАВИЧАЈНИ СЛИКАРИ - 

ТАЧКА КОЈА СПАЈА 

143 Хрвати 

Удруга буњевачких Хрвата 

"Дужијанца" Суботица Ревија Дужијанца - Часопис 

144 Хрвати 

Удружење грађана 

"Трагови Шокаца" Бач Бач 

ТРАДИЦИЈА У 

САВРЕМЕНОЈ ПРИМЕНИ 

145 Хрвати 

Удружење грађана 

"Урбани Шокци" Сомбор Сомбор 

Међународна изложба 

фотографија "Кићење и 

повезивање Шокаца 

Моноштора и регије" 

146 Хрвати 

ХГУ "Фестивал буњевачки 

писама" Суботица 

17. Смотра дјечијих пјевача и 

зборова 

147 Хрвати 

ХКПД "Матија Губец" 

Таванкут Таванкут Гупчева липа 



148 Хрвати 

Хрватско културно-

просветно друштво 

"Матија Губец" Рума Рума 

Целовечерњи концерт Великог 

тамбурашког оркестра 

поводом Дана Друштва 

149 Хрвати 

Хрватско културно-

уметничко -просветно 

друштво "Станислав 

Препрек" Нови Сад 

Репринт књиге Слике из 

живота Владоје Вукотића из 

1898. године 

150 Хрвати 

Хрватско културно-

уметничко -просветно 

друштво "Станислав 

Препрек" Нови Сад 

Дигитализација и постављање 

на сајт докумената и нотног 

материјала Станислава 

Препрека 

151 Хрвати 

Хрватско културно-

умјетничко-просвјетно 

Друштво "Станислав 

Препрек" Нови Сад Нови Сад 

Тискање књиге Љерке Радовић 

"Ослушнута тишина" 

152 Хрвати 

Хрватско просвејтно 

друштво "Бела Габрић" Суботица 

Култура нас спаја - едукативне 

радионице 

153 Цинцари 

ЦЕНТАР ЗА ЈЕЗИК И 

КУЛТУРУ ЦИНЦАРА НА 

БАЛКАНУ - 

МОСКОПОЉЕ Београд 

ЦИНЦАРИ У СПОЉНОЈ 

ПОЛИТИЦИ КРАЉЕВИНЕ 

СРБИЈЕ ЗА ВРЕМЕ 

ДИНАСТИЈЕ ОБРЕНОВИЋ 

(1881-1903) 

154 Црногорци 

Удружење грађана 

Црногорци и пријатељи 

Црногораца Ловћенац 

ЧАС ЦРНОГОРСКЕ 

ПОЕЗИЈЕ 

155 Црногорци 

УДРУЖЕЊЕ 

ЦРНОГОРАЦА 

СУБОТИЦЕ Суботица ШКОЛА БЕСЈЕДНИШТВА 

156 Црногорци 

Центар културног развоја 

Врбас Врбас САБОРНО ПРОЖИМАЊЕ 

157 Црногорци 

ЦРНОГОРСКА 

НАЦИОНАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА БЕОГРАД Београд 

ДАНИ ЦРНОГОРСКЕ 

КУЛТУРЕ У СРБИЈИ 

158 Црногорци 

Црногорски научно-

културни центар Врбас 

Нематеријална културна 

баштина Црногораца Србије - 

истраживње, прикупљање и 

јавна презентација 

159 Чеси 

Удружење "Чеси 

Шумадије" Крагујевац КАРАВАН ЧЕШКЕ МУЗИКЕ 

160 Чеси Чешка беседа Београд Београд 

Реиздање књиге Чехословачки 

дом у Београду: 1928-2018. 

161 Чеси Чешка беседа Београд Београд ЧЕШКО-СРПСКИ ХОР 2021 

162 Чеси 

Чешко позориште Чешке 

беседе Београд Београд 

Позоришна представа 

"ЛУПЕЖ" Карела Чапека 

163 Чеси 

Чешко позориште Чешке 

беседе Београд Београд 

РАДИО ДРАМА "БОГИЊЕ 

СА ЖИТКОВЕ" 

164 Чеси 

Школа плус Доситеј 

Обрадовић Бела Црква 

Titlovanje dokumentarnog filma 

"Kulturni dedictvi Čechu v 



Banatu" sa češkog na srpski 

jezik i njegova promocija 
 

3. У области културних делатности националних мањина у Републици Србији, а по расписаном јавном 

Конкурсу за финансирање или суфинансирање проjеката из области културних делатности националних 

мањина у 2021. години, од 22. јануара 2021. године, из формалних разлога су одбачени следећи пројекти: 

 

р.бр. 

национална 

мањина подносилац/корисник место назив пројекта 

разлог 

одбацивања 

1 Власи 

ЦОТК "Банатско Ново 

Село" 

Банатско 

Ново 

Село 

Издавање приручника 

"Традиционалне игре, 

одевање и музика Влаха 

околине Бора" и ЦД-а 

са играма 

тражени износ је 

испод доњег 

лимита 

2 Мултикултурно 

Центар за људска права и 

националне мањине Београд 

7. сусрет савременог 

стваралаштва и 

традиције националних 

мањина Србије 

пријава је само 

допис у једном 

примерку, а 

тражени износ је 

испод доњег 

лимита 

3 Немци 

Немачко удружење 

Кикинда Кикинда 

Соло концерт музике В. 

А. Моцарта 

тражени износ је 

испод доњег 

лимита 

4 Роми 

Женски ромски центар 

"СУНЦЕ" Београд Школа модерног плеса 

тражени износ је 

испод доњег 

лимита 

5 Роми 

Женски ромски центар 

"СУНЦЕ" Београд 

Читамо бајке 

најмлађима 

тражени износ је 

испод доњег 

лимита 

6 Роми 

Женски ромски центар 

"СУНЦЕ" Београд 

Школа фолклора и 

традиционалних 

народних игара 

тражени износ је 

испод доњег 

лимита 

7 Роми Нишвил Фондација Ниш 

Пријатељи Шабану - 

уводни дводневни 

програм Нишвил џез 

фестивала 2021 

пријава је послата 

након истека рока 

за пријаву 

8 Роми 

Удружење грађана "Рома, 

Египћана и Ашкалија 

Бор" Бор 

"Ромско културно 

наслеђе и 

стваралаштво" 

тражени износ је 

испод доњег 

лимита 

9 Румуни 

ЦОТК "Банатско Ново 

Село" 

Банатско 

Ново 

Село 

Штампање ЦД-а и 

омота ЦД-а румунске 

традиционалне музике 

тражени износ је 

испод доњег 

лимита 

10 Словаци 

Матица словачка у 

Србији, Месни одбор 

Бело Блато 

Бело 

Блато 

Микулаш и Божић Бата 

у Белом Блату 

пријава је послата 

након истека рока 

за пријаву 

 

 

 

 

 

 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 

Министарство културе и информисања је, на основу члана 76. став 1. Закона о култури, расписало 22. јануара 

2021. године јавни конкурс за финансирање или суфинансирање проjеката из области културних делатности 

националних мањина у 2021. години. Конкурс је био отворен од 22. јануара до 22. фебруара 2021. године и на њега 

је, за област културних делатности националних мањина у Републици Србији, укупно пристигло 303 пријаве, а још 

10 је одбачено из формалних разлога. Министар културе и информисања је Решењем о образовању и именовању 

Комисије за област културних делатности националних мањина у Републици Србији број: 119-04-057/2021-03 од 

29.1.2021. године, именовао и образовао Комисију за област културних делатности националних мањина у 

Републици Србији, по расписаном јавном Конкурсу за финансирање или суфинансирање проjеката из области 

културних делатности националних мањина у Републици Србији у 2021. години, од 22. јануара 2021. године. 

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: Александра Вујић, председник, Нермин Вучељ и Елизабета Георгиев, 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: 119-01-170/2021-03 од 22.4.2021. године, 

који ће се финансирати, односно суфинансирати из буџета Републике Србије. 

 

За пројекте који ће се финансирати, односно суфинансирати, Комисија је констатовала следеће: 

 

р. 

бр. 
национална 

мањина 

подносилац и 

корисник место назив пројекта образложење 

1 Бошњаци 

"ГРАФИЧАР" 

Д.О.О. ГРАФИЧКО 

ПРЕДУЗЕЋЕ 

СЕВОЈНИ И АСИМ 

НИКШИЋ Севојно 

ИЗДАВАЊЕ 

ФОТОМОНОГРАФИЈЕ 

"МОЈ ПАЗАР, МОЈИ 

ЉУДИ, МОЈЕ 

УСПОМЕНЕ" 

Циљ пројекта је да се објави 

фото-монографија као зборник 

сећања у речи и слици на Нови 

Пазар у 20. веку, у којем аутор 

своје хроничарске записе 

поткрепљује властитим 

фотографијама које је начинио 

током више деценија, од којих 

су бројне досад необјављене. 

Ова монографија на босанском 

језику настоји да негује и очува 

културу сећања на некадашњи 

Нови Пазар, како на његову 

бошњачку културу живљења, 

тако и на међуетнички суживот 

старе чаршије. Локалног је 

значаја, али је интегративног 

карактера, намењена ширем 

кругу корисника и промоцији 

културних специфичности. Има 

више извора финансирања. 

Комисија подржава пројекат.  

2 Бошњаци 

Завод за културу 

санџачких Бошњака 

у Републици Србији Нови Пазар 

Валоризација и 

дигитализација 

непокретног културног 

наслеђа Бошњака 

Пројекат обухвата мапирање и 

дигитализацију бошњачког 

културног добра у Републици 

Србији како би се стварањем 

јединствене базе података, која 

досад није постојала, допринело 

јачању капацитета субјеката у 

култури и подстакло на примену 

нових технологија у култури. 

Пројекат се реализује уз 

стручњаке из области културно-



историјског наслеђа, а 

креирањем веб-платформе 

крајњи корисници су сви 

грађани чиме он има широки 

значај, доприноси развоју 

туризма и културним везама. 

Пројекат је прецизно и детаљно 

образложен. Има више извора 

финансирања. Комисија 

подржава пројекат.  

3 Бошњаци 

Центар за бошњачке 

студије (ЦБС) Тутин Тутин 

"Бошњачка ријеч" - 

Часопис за науку, 

културу и књижевност 

санџачких Бошњака, 

година XV 2021 број 

52-55 

Часопис с петнаестогодишњом 

традицијом и доказаним 

квалитетом, и неколико пута већ 

подржан од стране 

Министарства. Бави се 

историјом и културном 

традицијом Бошњака. Има више 

извора финансирања. Комисија 

подржава пројекат. 

4 Бошњаци 

Шефка Беговић 

Личина и 

Штампарија 

"СВЕТЛОСТ" Чачак Чачак 

ПРИПРЕМА И 

ШТАМПА РОМАНА 

"ИНАЏИЈА" 

Пројекат подразумева штампање 

романа Инаџија написаног на 

босанском језику новопазарске и 

бошњачке списатељице Шефке 

Беговић-Личине чија су дела 

(романи, приче и песме) 

књижевноуметничка 

романизована и драматизована 

сведочанства о бошњачкој 

култури и муслиманској 

традицији у Санџаку из минулих 

епоха. Како је у питању роман 

који представља интимну причу 

о градској девојци у 

патријархалном свету из 1970-их 

година 20. века, и дочарава 

санџачко језичко наречје, 

Комисија процењује да се и на 

овај начин негује мањинска 

културно-језичка особеност и да 

подстиче међукултурни дијалог. 

Комисија подржава пројекат. 

5 Буњевци 

Установа културе 

"Центар за културу 

Буњеваца" 

Суботица Суботица 

"Велико буњевачко 

прело 2021" 

Традиционално обележавање 

једног од најзначајнијих 

празника Буњеваца се уклапа са 

приоритетима конкурса, јер је 

усмерено ка неговању и очувању 

буњевачке културе и обичаја. 

Пројекат је детаљно описан, а 

пројектне активности 

предвиђају богат етнолошки и 

уметнички садржај, који ће 

реализовати бројне културне 

групе, удружења и установе. 

Усклађен је са општим 

интересом у култури и 

критеријумима, постоје 



капацитет и ресурси да се 

реализује. Буџет је јасно 

разрађен.  

6 Буњевци 

Установа културе 

"Центар за 

културу 

Буњеваца" 

Суботица Суботица 

"Дан Дужијанце 

2021" обележавање 

националног 

празника буњевачке 

националне мањине и 

народног обичаја 

Традиционално обележавање 

националног празника ”Дана 

Дужијанце 2021” (15. августа) 

који Буњевци у континуитету 

обележавају од 1911. године 

је у складу са приоритетима и 

критеријумима конкурса, јер 

је усмерено ка неговању 

културе кроз извођење 

квалитетно одрађених 

традиционалних програма, 

које изводи велики број 

удружења. Стручни и 

уметнички капацитети 

постоје, утицај манифестације 

на живот Буњеваца у 

Суботици и околним местима 

је значајан.  

7 Горанци 

Дом културе 

"Грачаница" Грачаница 

"Пинокио и радост у 

свакој школи у Гори" 

Детаљно образложен пројекат  

који се бави упознавањем деце 

са позориштем кроз гостовање 

позоришних представа, рада на 

луткарској позоришној 

представи и организацију 

луткарских радионица. Буџет је 

нерационалан- сва средства за 

реализацију бројних активности 

се траже од Министарства 

културе, али имајући у виду да 

су активности намењене 

најмлађима, као једном од 

приоритета конкурса, и да су 

добро разрађене, те да 

планирани садржаји доприносе 

културном животу Горанаца и 

осталог становништва, 

становиште комисије је да се 

пројекат подржи.   

8 Мађари CompuTech doo Београд 

Атила Сабо Палоц - 

Трагом негираних 

илузија / Az eltagadott 

illúziók nyomában 

Издавање билингвалне збирке 

поезије мађарског песника 

намењене српским и мађарским 

читаоцима у Србији и Мађарској 

у складу је са припритетом 

унепређивања мањинске 

културе и сарадње са 

сународницима и земљом 

матицом. Превод на српски 

језик доприноси представљању 

мађарских песника широј 

јавности у Србији и 

успостављању сарадње и 



међукултуралног дијалога 

између припадника мађарске 

националне мањине и већинског 

народа. Пројекат је квалитетан, 

логички осмишљен и поседује 

стручне и уметничке капацитете 

неопходне за реализацију. Буџет 

је јасно разрађен.  

9 Македонци 

Новинско издавачка 

установа 

"Македонски 

информативни и 

издавачки центар" 

Д.о.о. Панчево 

Часопис за 

књижевност, културу и 

уметност "Видело" 

Часопис "Видело" је значајан 

књижевно-уметнички часопис са 

дугогодишњом традицијом 

издавања и од значаја је 

првенствено за македонску 

заједницу у Србији, али и ширу 

друштвену заједницу. Сви 

елементи пројекта детаљно су 

образложени и у складу су са 

општим интересом у култури и 

критеријумима конкурса. 

Реализатор располаже 

потребним капацитетима. 

Национални савет македонске 

националне мањине подржао је 

пројекат. Комисија је уважила 

мишљење националног савета и 

предлаже да се пројекат подржи 

у складу са  буџетским 

могућностима. 

10 Немци 

Агенција за 

телевизијске 

активности "Media 

News", Eva Hubsch 

Bodiš предузетник Нови Сад ИГРА СУДБИНЕ 

Пројекат подразумева приказ и 

пројекцију документарног 

филма "Игра судбине" који се 

бави Подунавским Немцима, 

некадашњим староседеоцима 

Новог Сада и Војводине. Сем 

пројекције филма организовао 

би се и округли сто на тему 

будућности Подунавских 

Шваба. Пројекат одговара 

приоритетима конкурса 

доприноси јачању капацитета 

субјеката у култури, а садржај ће 

бити доступан широј публици 

различитог узраста.  План 

пројектних активности је 

детаљно разрађен. Пројекат је 

подржан од стране Националног 

савета немачке националне 

мањине.  Комисија је уважила 

мишљење националног савета и 

предлаже да се пројекат подржи 

у складу са ограниченим 

буџетским могућностима.  

11 Роми 

IŠP RROMANE 

PUSTIKA - 

ROMSKE KNJIGE 

DOO Суботица 

E RROMA ANE 

PARAMIĆA 1884-2004, 

e pustik 11. ROMI U 

Пројектом је предвиђено 

штампање 11. тома књиге Роми 

у бајкама  1884-2004, у 

упоредном двојезичном издању, 



BAJKAMA 1884-2004, 

knjiga 11. 

српском и ромском, а с циљем 

очувања и афирмисања народне 

традиције Рома и јачања 

капацитета субјеката у култури. 

Степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота 

ромске заједнице може бити 

значајан. Комисија подржава 

пројекат. 

12 Роми Студио Центар Београд 

Инклузивна позоришна 

радионица "Плава 

птица" 

Пројекат је замишљен као 

инклузивна позоришна 

радионица за петнаесторо деце 

ромске националности старијих 

разреда основне школе, тј. 

узраста од 12 до 15 година, а с 

циљем да се они упознају с 

позоришним елементима, да 

развијају креативост и да 

размењују искуства с редовним 

полазницима Студио Центра. 

Као исход четворомесечног 

пројекта који се одвија у два 

недељна термина од по три сата 

јесте позоришна представа по 

комаду белгијског симболисте 

Метерлинка коју ће учесници 

пројекта извести у Дому 

омладине у Београду у децембру 

2021. Пројекат доприноси 

сарадњи и умрежавању 

субјеката у култури. 

Подносилац има стручне 

капацитете за реализацију 

пројекта. Комисија подржава 

пројекат. 

13 Румуни 

НОВИНСКО-

ИЗДАВАЧКА 

УСТАНОВА 

"ЛИБЕРТАТЕА" - 

CASA DE PRESĂ ŞI 

EDITURĂ 

"LIBERTATEA" Панчево 

АЛМАНАХ 

ЛИБЕРТАТЕА 2022. 

Реч је о часопсу на румунском 

језику са традицијом преко 70 

година. Објављује садржаје из 

културе, од изузетног значаја за 

живот мањине и очување језика.  

Пројекат поседује значајан 

степен утицаја  на квалитет 

културног живота заједнице. 

Реализатор располаже 

капацитетима потребним за 

реализацију пројекта. Пројекат 

је добро осмишљен, циљ 

пројекта, опис пројектних 

активности и остали елементи 

пројекта детаљно су 

образложени и у складу су са 

општим интересом у култури и 

критеријумима конкурса. 

Национални савет румунске 

националне мањине подржао је 

пројекат. Комисија је уважила 



мишљење националног савета и 

предлаже да се пројекат подржи 

у складу са ограниченим 

буџетским могућностима 

14 Русини 

Завод за културу 

војвођанских 

Русина Нови Сад 

Русинске виртуалне 

етно збирке 

Пројекат креирања двојезичних 

виртуалних тура, кроз 

историјске и етнолошке збирке 

Русина у Ђурђеву, Руском 

Крстуру и Куцури, на 

иновативан и садржајан начин 

подстиче примену нових 

технологија у култури и 

школама са наставом на 

русинском и српском језику. 

Усклађен је са општим 

интересом у култури и 

критеријумима конкурса, а 

посебан допринос представља 

унапређивање квалитета 

културног живота осетљивих 

група (средњошколаца, 

старијих, особа са 

инвалидитетом) међу 

припадницима русинске мањине 

и афирмација интеркултуралног 

дијалога.  Носилац пројекта има 

капацитет да га реализује. 

Финансијски план је разрађен и 

усклађен са планом активности. 

Постоји додатни извор 

финансирања. Пројекат је 

дугорочно примењив и одржив.  

15 Русини 

Новинско-издавачка 

установа "Руске 

слово" Нови Сад 

Алманах Русински 

календар 2022 

Штампање традиционалноg 

годишњег,,Алманаха" за 2022. 

годину,  доприноси 

континуитету неговања 

културне и језичке особености 

Русина и професионализацији 

русинске културе. Пројекат је 

усклађен са општим интересом у 

култури и циљевима и 

приоритетима конкурса, 

квалитетан је и постоје стручни 

и уметнички капацитети за 

његову реализацију. 

Финансијски план је разрађен, 

постоји додатни извор 

финансирања. Пројекат утиче на 

културни живот заједнице.  



16 Русини 

Новинско-издавачка 

установа "Руске 

слово" Нови Сад 

Часопис за науку, 

књижевност, културу и 

уметност "Шветлосц" 

Часопис ѕа науку, књижевност, 

културу и уметност ”Шветлосц” 

доприноси неговању културне и 

језичке особености Русина и 

међукултуралном дијалогу, јер 

објављује преводе и других 

националних заједница. Због 

својих садржаја часопис 

доприноси јачању капацитета и 

професионализацији у 

припадника русинске мањине у 

култури. Пројекат је усклађен са 

општим интересом у култури, 

циљевима и приоритетима 

конкурса, квалитетан је са 

стручним и уметничким 

капацитетима за реализацију. 

Финансијски план је разрађен, 

постоји додатни извор 

финансирања. Пројекат утиче на 

културни живот заједнице. 

17 Словаци 

Завод за културу 

војвођанских 

Словака Нови Сад 

17. Конференција 

музиколога и музичких 

стручњака 

Квалитетан и добро осмишљен и 

образложен пројекат који 

подразумева организацију 

конференције музичких 

стручњака и музиколога који се 

баве словачком музиком у 

Војводини и штампање зборника 

са претходне конференције. 

Обезбеђена су средства и из 

других извора. Пројекат је 

усклађен је са општим 

интересом у култури и 

циљевима и приоритетима 

конкурса. Пројекат је подржао 

Национални савет словачке 

националне мањине. Комисија је 

уважила мишљење националног 

савета и предлаже да се пројекат 

подржи у складу са ограниченим 

буџетским могућностима. 

18 Словаци 

Словачки издавачки 

центар 

Бачки 

Петровац 

Нови живот - часопис 

за књижевност и 

културу 

Часопис "Нови живот" је једини 

књижевни и културни часопис 

на словачком, са традицијом 

излажења од 1949. године. 

Часопис редовно излази и има 

висок ниво. Промовише рад 

савремених словачких 

књижевника у Србији. Пројекат 

је детаљно разрађен и 

задовољава све критеријуме 

конкурса. Пројекат је подржао 

Национални савет словачке 

националне мањине. Комисија је 

уважила мишљење националног 

савета и предлаже да се пројекат 



подржи у складу са  буџетским 

могућностима. 

19 Словенци 

Оливера Сашек 

Радуловић и 

Милица Миљковић 

ПР радња за 

телевизијску 

продукцију и превоз 

робе DREAM 

PICTURES Ниш Ниш 

ИКОНОСТАС МАЛОГ 

САБОРНОГ ХРАМА 

Циљ пројекта је да се уради 

получасовни документарни 

филм, на српском језику и 

титлован на словеначки, о раду 

уметника Словенца Франца 

Цурка на реконструкцији 

иконостаса Малог саборног 

храма у Нишу, 2016-2018. 

године. Пројекат је намењен 

словеначкој националној 

мањини у Нишу која у том граду 

већ 17 година има своје 

удружење "Франце Прешерн" са 

око 400 активних чланова. 

Пројекат подстиче на 

међукултурни дијалог и 

доприноси унапређењу 

међусобног разумевања. 

Национални савет словеначке 

националне мањине подржао је 

пројекат као један од три 

приоритетна. Комисија 

подржава овај пројекат. 

20 Хрвати 

Завод за културу 

војвођанских 

Хрвата Суботица 

Издавање часописа за 

књижевност и 

умјетност "НОВА 

РИЈЕЧ" 

Часопис за књижевност и 

уметност војвођанских Хрвата, 

доказаног квалитета, доприноси 

очувању културне и језичке 

особености Хрвата, 

професионализацији хрватске 

кулуре и подстиче стваралаштво 

младих аутора, као 

мултикултуралност у 

Војводини. Пројекат је усклађен 

са општим интересом у култури 

и критеријумима конкурса, 

садржај је квалитетан, стручни 

капацитети постоје. Тражени 

износ је већи од предвиђених 

средстава на конкурсу, али су 

буџетом планирана и додатна 

средства. Национални савет је 

подржао пројекат. 

21 Бошњаци 

Дом културе 

Пријепоље Пријепоље 

Дани бошњачке 

културе и традиције 

Пројекат је заснован на 

одржавању две манифестације: 

Вечери бошњачке књижевности 

и умјетности, и Севдах уз ружу, 

и садржаји који га чине јесу 

књижевно гостовање, музичка 

свечаност извођења севдалинки, 

припремање традиционалних 

бошњачких посластица и 

изложба сликарских дела 

насталих у Колонији „Санџак 

инспирација умјетника“. 



Комисија подржава овај 

пројекат као значајан за 

културну афирмацију и очување 

традиције бошњачке националне 

заједнице. Бошњачко 

национално вијеће је дало 

позитивно мишљење и овај 

пројекат уврстило у 10 

приоритетно препоручених. 

22 Бошњаци 

Дом културе 

Пријепоље Пријепоље 

Ћетенија уз пјесму и 

игру 

Манифестација је локалног 

значаја и интегративног 

карактера која има за циљ 

популаризацију и очување 

начина израде традиционалне 

посластице ћетеније као 

специфичног нематеријалног 

културног наслеђа бошњачке 

заједнице и промоцију ове 

културне специфичности. 

Министарство је раније 

подржало ову манифестацију. 

Комисија подржава овај 

пројекат. 

23 Бошњаци 

Културни центар 

Нови Пазар Нови Пазар 

"Наше народно 

културно благо" 

Поводом националног празника 

бошњачке националне мањине 

(20. новембар), овим пројектом 

се културно наслеђе и савремено 

стваралаштво у локалној 

средини промовише кроз 

разноврсне пригодне 

манифестације: Вече севдаха, 

трибина Ношња муслимана 

Бошњака кроз векове, изложбе 

ликовних радова, ручних радова 

и фотографија. Има више извора 

финансирања. Манифестација 

доприноси културној 

афирмацији националне мањине 

и Комисија подржава пројекат.  

24 Бошњаци 

Културни центар 

Нови Пазар Нови Пазар 

21. сазив ликовне 

колоније "Санџак 

инспирација умјетника" 

Ликовна колонија међународног 

карактера с традицијом две 

деценије одржавања, а којом се 

афирмишу локални и 

регионални идентитет и 

подстиче међукултурна 

комуникација. Пројекат окупља 

10 учесника из 5 држава из 

југоисточне Европе, у августу 

2021. Буџет је економичан. 

Наводи се више извора 

финансирања. Претходно је већ 

подржаван суфинансијски од 

стране Министарства. Комисија 

подржава овај пројекат. 



25 Бошњаци 

Народна библиотека 

"Доситеј 

Обрадовић" Нови 

Пазар Нови Пазар 

"ЗВУЧНО-ВИЗУЕЛНА 

ЧИТАНКА" - АУДИО-

ВИДЕО ЗАПИС 

КЊИЖЕВНИХ ДЕЛА 

БОШЊАЧКИХ 

АУТОРА 

ЈУГОЗАПАДНЕ 

СРБИЈЕ 

Пројекат се састоји од 

продукције 60 аудио и видео 

записа књижевних дела 33 

бошњачка књижевника с 

простора југозападне Србије. 

Дигитални запис би служио као 

потпора у школској настави на 

босанском језику за бошњачку 

националну мањину. Носилац 

пројекта из својих средстава 

обезбеђује мањи део буџета. 

Спецификација буџетских 

трошкова је дата економично. 

Комисија подржава овај 

пројекат.  

26 Бошњаци 

Народна библиотека 

"Др Ејуп Мушовић" 

Тутин Тутин 

Тутински књижевни 

сусрети 

Манифестација с традицијом 

одржавања дужом од четири 

деценије, од значаја за локалну 

заједницу, регионалног је 

карактера будући да окупља 

санџачке писце на босанском 

језику. Пројектом је планирана и 

сарадња с Удружењем 

књижевника Србије. 

Министарство је раније 

подржало ову манифестацију. 

Комисија подржава овај 

пројекат. 

27 Бошњаци 

Народна библиотека 

"Др Ејуп Мушовић" 

Тутин Тутин Тутински зборник бр. 7 

Локални зборник на босанском 

језику који се бави етнологијом, 

образовањем и културом, 

покренут 2000. године, а који је 

после првих пет бројева престао 

да излази, да би га Народна 

библиотека „Др Ејуп Мушовић“ 

у Тутину покренула поново 

прошле године уз подршку 

Министарства. Комисија 

подржава овај пројекат. 

28 Бугари 

Дом културе 

"Жарко Зрењанин" 

Иваново Иваново 

Очување културе и 

језика банатских 

Бугара-Палћена 

(језичке радионице и 

бугарске-палћенске 

игре) 

Реч је о пројекту чији је циљ  

очување језика, културе и 

традиције заједнице банатских 

Бугара - Палћена. Планирана је 

реализација школе језика и 

школе народних игара. У том 

смислу, пројекат је усаглашен са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима 

конкурса, детаљно је разрађен, а 

буџет је реалан и економичан.  

Национални савет бугарске 

националне мањине подржао је 

пројекат.  



29 Бугари 

Установа Центар за 

културу 

"Босилеград" Босилеград 

Међународни 

фолклорни фестивал 

"Босилеградско 

крајиште пева и игра" 

Пројектом је планирана 

реализација традиционалног 

фолклорног фестивала којим се 

промовише нематеријално 

наслеђе бугарске мањине. Циљ 

пројекта, опис пројектних 

активности и остали елементи 

пројекта детаљно су 

образложени и у складу су са 

општим интересом у култури и 

критеријумима конкурса.  

Пројекат је и ранијих година био 

подржаван од стране 

Министарства.  Национални 

савет бугарске националне 

мањине подржао је његову 

реализацију. Комисија је 

уважила мишљење националног 

савета и предлаже да се пројекат 

подржи у складу са  буџетским 

могућностима.  

30 Бугари 

Центар за културу - 

Димитровград Димитровград 

Балкан театар фест 

2021. 

Пројектом је планирана 

реализација 16. позоришног 

фестивала, манифестације која 

има вишегодишњу традицију и 

доказани квалитет. Фестивал 

окупља професионална и 

аматерска позоришта из 

региона, промовише 

мултиетничку толерантност и 

обогаћује културну понуду 

Димитровграда. Пројекат је 

добро осмишљен, циљ пројекта, 

опис пројектних активности и 

остали елементи пројекта 

детаљно су образложени и у 

складу су са општим интересом 

у култури и критеријумима 

конкурса. Национални савет 

бугарске националне мањине 

подржао је пројекат, који је и 

ранијих година био подржаван 

од стране Министарства. 

Комисија је уважила мишљење 

националног савета и предлаже 

да се пројекат подржи у складу 

са  буџетским могућностима.  



31 Власи 

Установа "Центар за 

културу града Бора" Бор 

17. Фестивал влашке 

изворне песме 

Манифестација са традицијом 

од 17 година и потврђеним 

квалитетом који се одржава у 

средини у којој живи највећи 

број Влаха. Фестивал окупља 

представнике из целе Србије 

који негују изворну влашку 

песму и подстиче чување и 

неговање изворног народног 

стваралаштва ове заједнице. 

Пројектне активности 

одговарају приортетима 

конкурса. Пројекат је подржан 

од стране Националлног савета 

Ваха који истиче да је реч о 

једном фестивалу на највишем 

нивоу који кроз селекцију 

садржаја и учесника презентује 

аутентичну народну културу у 

домену музичког садржаја у 

свом њеном богатству и 

разноликости. Пројекат је и 

ранијих година  био подржан од 

стране Министарства. 

32 Јевреји 

Позоришни музеј 

Војводине Нови Сад 

ЈЕВРЕЈИ У 

ПОЗОРИШНОМ 

ЖИВОТУ 

ВОЈВОДИНЕ 

Истраживачки рад на овом 

пројекту подразумева 

прикупљање и презентацију 

грађе о утицају и доприносу  

припадника јеврејске заједнице 

Србије  у позоришном животу 

Војводине (драма, опера, балет) 

као и "повратак" њихових имена 

у колективну свест у 21. веку. 

Пројекат има за циљ да пробуди, 

расветли и одреди историјски 

значај  улогу, место и уметничке 

домете припадника јеврејске 

заједнице у позоришном 

стваралаштву Србије. Прва фаза 

пројекта је завршена. 

Подносилац поседује капацитете 

за реализацију пројекта који је 

детаљно разрађен, а сви 

елементи пројектних активности 

су међусобно усклађени. Савез 

јеврејских општина Србије је 

подржао овај пројекат.  

Комисија је уважила мишљење 

националног савета и предлаже 

да се пројекат подржи у складу 

са ограниченим буџетским 

могућностима.  

33 Мађари 

Издавачки завод 

Форум Нови Сад 

Часопис Híd (Мост) 

2021 

Часопис ”Мост” је часопис 

доказаног квалитета kоји у 

континуитету излази од 1957. 

године и окупља најзначајније 



војвођанске писце, уметнике и 

научнике на мађарском језику. 

Пројекат је у складу са циљем, 

приоритетима и критеријумима 

конкурса и доприноси очувању 

језика и културе Мађара, као и 

јачању капацитета мађарских 

стваралаца у култури. Предлаже 

се подршка, у складу са 

ограниченим буџетским 

могућностима конкурса. 

Национални савет је заузео став 

да је објављивање часописа 

значајно за савремену 

књижевност. 

34 Мађари 

Издавачки завод 

Форум Нови Сад 

Часопис Létünk 

(Стварност) 2021 

Часопис ”Стварност” 

представља један о најважнијих 

мађарских часописа у којем се 

објављују студије у области 

друштвених наука. Пројекат је 

усклађен са општим интересом у 

култури и циљевима конкурса, 

поседује стручне капацитете за 

реализацију и унапређује научан 

и културан живот Мађара у 

Војводини. Предлог је да се 

пројекат подржи у складу са 

буџетским могућностима. 

Национални савет је заузео став 

да је објављивање часописа 

значајно за друштвено-научни 

живот. 

35 Мађари 

Народно позориште 

- Narodno kazalište - 

Népsínház Суботица Суботица 

Конкурс за савремени 

драмски текст на 

мађарском језику 

Расписивање конкурса за 

оригинални драмски текст на 

мађарском језику, додела 

награда и извођење одабраних 

текстова на сцени представља 

иновативан пројекат који 

доприноси јачању капацитета 

Мађара у драмској уметности. 

Пројекат је квалитетно 

смишљен, поседује уметничке и 

стручне капацитете за 

реализацију и укључује сарадњу 

са другим позориштима. 

Национални савет је оценио 

пројекат као програм од 

посебног значаја на државном 

нивоу, који подстиче савремену 

драму на мађарском језику.    



36 Мађари 

Позориште 

"Kosztolányi Dezső" Нови Сад 

Осавремењивање веб 

странице Позоришта 

"Kosztolányi Dezső" 

Пројекат позоришта Kosztolányi 

Dezső предвиђа обнављање 

интернет странице ради 

пружања квалитетнијег прегледа 

и комуникације са јавношћу и 

онлајн продаје улазница. 

Пројекат је добро образложен и 

у складу је са циљем и 

приоритетима конкурса. 

Национални савет га је оценио 

као значајан за савремени 

мађарски и српски позоришни 

живот.  

37 Мађари 

Позориште 

"Kosztolányi Dezső" Нови Сад 

Титловање и превод 

представа Позоришта 

"Kosztolányi Dezső" 

Пројекат титловања мађарских 

позоришних представа на 

српски језик доприноси 

мултикултуралности и 

унапређује узајамно поштовање 

и разумевање између  

припадника мађарске 

националне мањине и већинског 

народа. Од националног је 

значаја и омогућава 

приближавање мађарског 

културног садржаја широј 

публици. Капацитети за 

реализацију пројекта постоје, 

буџет је логички разрађен. 

Пројекта треба подржати, у 

складу са буџетским 

могућностима.  

38 Мултикултурно 

Културни центар 

Панчева Панчево 

18. ETHNO.COM 2021. 

World music festival 

У питању је четвородневни 

међународни музички фестивал 

традиционалне и савремене 

музике који постоји већ 18 

година, а одржава се у Дворани 

Културног центра у Панчеву. 

Програмом је планирано учешће 

41 музичара из неколико 

земаља. Фестивал сарађује и с 

корисницима дома ЛОМР „Срце 

у јабуци“ чији је инклузивни хор 

такође раније учествовао. 

Програм је исцрпно изложен. 

Финансијски план је детаљно 

разрађен. Наводи се више извора 

финансирања. Пројекат 

доприноси међународној и 

међуетничкој културној 

сарадњи. Комисија подржава 

пројекат. 



39 Мултикултурно 

Центар за неговање 

традиционалне 

културе 

"Абрашевић" Крагујевац 

Фестивал 

традиционалних 

народних игара 

"Богатство 

различитости" 

Пројекат се заснива на 

организовању тродневног 

фестивала фолклорних група 

представника девет мањинских 

националних заједница у Србији 

а који негују традиционалну 

културну баштину. 

Манифестација би се одржала у 

Крагујевцу, намењена је ширем 

кругу корисника и може 

значајно да допринесе 

међуетничком разумевању и 

сарадњи и културној 

интеракцији. Програм 

манифестације је детаљно 

разрађен. Наводи се више извора 

финансирања. Комисија 

подржава пројекат.   

40 Роми 

ЛЕСКОВАЧКИ 

КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР Лесковац Музичка интеграција 

Циљ пројекта је да се ромска 

деца и омладина укључе у 

друштвени и културни живот 

заједнице кроз организовање 

музичких радионица за 20 

полазника који би спремили 

јавни музички наступ за ширу 

заједницу као публику. 

Пројектом се предвиђа и 

снимање документарног филма 

о реализовању овог пројекта. 

Степен утицаја пројекта на 

квалитет културног живота 

ромске заједнице може бити 

значајан. Комисија подржава 

пројекат. 

41 Руси 

Градска библиотека 

Панчево Панчево 

Дигитална Библиотека 

руске колоније у 

Панчеву 

Дигитализација целокупног 

фонда Библиотеке руске 

колоније, у међуратном периоду  

у Панчеву, има за циљ неговање 

руске културе и језика, кроз 

примену нових технологија у 

култури. Пројекат је у складу са 

циљем и приоритетима конкурса 

и доприности модернизацији 

рада библиотке. Опис пројекта 

је детаљан, циљна група је јасно 

дефинисана, а активности 

конкретно описане. Стручни 

капацитет за реализацију 

постоје, а утицај пројекат на 

квалитет културног живота 

руске мањине је велик. Буџет је 

добро разрађен, али тражени 

износ превазилази средства 

предвиђена конкурсом. Будући 

да додатна средства постоје и да 

је национални савет оценио да је 



пројекат од посебне важности, 

претпоставка је да ће се 

реализовати и са скромном 

подршком министарства. 

42 Русини 

Дом културе Руски 

Крстур Руски Крстур 

60. Фестивал русинске 

културе "Црвена ружа" 

”Црвена ружа” је традиционалан 

фестивал русинске културе 

усмерен ка развијању и 

неговању музичко-фолклорног 

стваралаштва Русина у 

Војводини, чиме спада у 

пројекте којима Русини негују 

своје културне и особености и 

јачају културне капацитете. 

Неопходни ресурси, стручни и 

уметнички капацитети за 

реализацију пројекта постоје, а 

конкурсна средства чине само 

део буџета. Фестивал утиче на 

квалитет културног живота 

Русина близу 60 година.  

43 Русини 

Дом културе Руски 

Крстур Руски Крстур 

28. Културна 

манифестација 

"Костељникова јесен" 

”Костељникова јесен” је по свом 

садржају квалитетна 

манифестација која путем 

научних саветовања, књижевних 

сусрета, промоција књига, 

рецитаторских сусрета , 

концерата и разноврсних 

изложби доприноси неговању 

културне и језичке особености 

Русина, као и јачању њихових 

културних капацитета. Пројекат 

је усклађен са општим 

интересом у култури, постоје 

капацитети и ресурси за његову 

реализацију, а буџет је детаљно 

разрађен. Утицај пројекта на 

квалитет културног живота 

Русина је неспоран.  

44 Русини 

Дом културе Руски 

Крстур Руски Крстур 

53. Драмски меморијал 

Петра Ризнича Ђађе 

Пројектом је планирано 

приказивање позоришних 

представа аматерских драмских 

колектива, Русинског народног 

позоришта и позоришта из 

Хрватске, представа за децу и 

постављање уметничке изложбе. 

Приоритет за који се конкурише 

нису наведени, али активности 

усмерене ка неговању сценске 

културе Русина и унапређењу 

русинске културе. Стручни и 

уметнички капацитети, као и 

ресурси за реализацију пројекта 

постоје. Буџет је детаљан и 

постоје додатна средства.  



45 Словаци 

Музеј војвођанских 

Словака 

Бачки 

Петровац 

Виртуелна изложба 

радова Зуске 

Медвеђове 

Пројектом је планирана 

презентација фонда Галерије 

Зуске Медвеђове на модеран и 

интерактиван начин, путем 

дигитализације, уз примену 

нових технологија у култури, а 

све у циљу да стваралаштво 

Медвеђове буде видљивије 

широј јавности. Пројекат је 

детаљно разрађен, постоје 

ресурси за реализацију. 

Доприноси унапређењу 

доступности културних садржаја 

и испуњава све конкурсне 

критеријуме. Пројекат је 

подржао Национални савет 

словачке националне мањине. 

Комисија је уважила мишљење 

националног савета и предлаже 

да се пројекат подржи у складу 

са  буџетским могућностима. 

46 Словаци 

Установа за културу 

Дом културе "3. 

октобар" Ковачица Ковачица 

29. Покрајински 

фестивал словачке 

народне музике у 

извођењу деце 

"Распевани драгуљи" 

Манифестација промовише 

изражавање у области 

традиционалне културе, 

првенствено музике и игре за 

децу основношколског узраста. 

Одржава се по 29. пут,  

потврђујући високи критеријум 

у раду са децом и  промоцију тог 

рада. Пројекат је усклађен је  са 

приоритетима конкурса и 

поседује квалите и значајан 

степен утицаја на културни 

живот заједнице. Подржаван је и 

на претходним конкурсима 

Министарства. Пројекат је 

подржао Национални савет 

словачке националне мањине, 

чије мишљење је комисија 

уважила и предлаже да се 

пројекат подржи у складу са 

ограниченим буџетским 

могућностима. 

47 Словаци 

Установа за културу 

Дом културе "3. 

октобар" Ковачица Ковачица 

Позориште ВХВ сцена 

Ковачица: позоришна 

представа "Столице" 

Пројекат чији је резултат рад на 

новој представи Позоришта са 

циљем да приближи словачку 

културу заинтересованима, 

посебно младој популацији. Реч 

је о позоришној трупи која 

постоји преко 100 година. 

Пројекат доприноси унапређењу 

доступности културних садржаја 

и испуњава све конкурсне 

критеријуме.  

48 Словаци 

Установа за културу 

и образовање Кисач 

27. ДЕЧЈИ 

ФОКЛОРНИ 

Занимљив пројекат који се бави 

дечјим стваралаштвом, 



Културни центар 

"Кисач" (КЦ 

"Кисач") 

ФЕСТИВАЛ "ЗЛАТА 

БРАНА" 

првенствено фолклором, уз 

учешће деце до 15 година 

словачке националне мањине из 

целе Војводине. Реч је о 

фестивалу са традицијом дугом 

27 година. Пројекат  подстиче 

креативност деце и младих, 

доприноси јачању капацитета 

субјекта у култури, унапређењу 

доступности културних садржаја 

и усклађен је са општим 

интересом у култури и 

циљевима и приоритетима 

конкурса.  Пројекат је подржао 

Национални савет словачке 

националне мањине. Комисија је 

уважила мишљење националног 

савета и предлаже да се пројекат 

подржи у складу са ограниченим 

буџетским могућностима. 

49 Албанци 

Културно удружење 

"ДИТУРИА" Прешево 

Културно наслеђе у 

Прешевској долини, 

одлике, стање и 

перспективе 

Пројекат се бави промоцијом 

културног наслеђа у Прешевској 

долини и обухвата продукцију и 

промоцију филма у коме ће бити 

представљени сви аспекти 

културног наслеђа региона. 

Планирано је да филм буде 

титлован и да буде доступан и 

припадницима неалбанског 

становништва. Пројекат је у 

складу са приоритетима 

конкурса, доприноси јачању 

капацитета субјеката у култури  

и подстиче међукултурни 

дијалог. Финансијски план је 

детаљно разрађен. Пројекат је 

подржао Национални савет 

албанске националне мањине. 

Комисија је уважила мишљење 

националног савета и предлаже 

да се пројекат подржи у складу 

са ограниченим буџетским 

могућностима.      

50 Албанци 

Матица Албанаца 

Србије Нови Сад 

Успостављање 

јединственог Дана 

националних мањина 

Србије 

Пројектом је предвиђено 

успостављање јединственог дана 

Националних мањина у Србији 

који би се реализовао 

25.11.2021. године. Пројекат је 

добро осмишљен, циљ пројекта, 

опис пројектних активности и 

остали елементи пројекта 

детаљно су образложени и у 

складу су са општим интересом 

у култури и критеријумима 

конкурса.  



51 Албанци 

Удружење 

"Културни Центар 

Пре Арт" Прешево Прешево 

"Културна Историја" 

Документарни филм 

Пројекат се бави комплексним 

радом на изради документарног 

филма који би приказао 

културни живот и културне 

активности од 90-их година до 

данас у Прешевској долини. Реч 

је о евидентирању свих догађаја, 

албанских и српских културних 

ресурса који ће служити новим 

генерацијама као симбол 

очувања културно-историјских 

вредности на овом простору. 

Пројекат је добро осмишљен, 

циљ пројекта, опис пројектних 

активности и остали елементи 

пројекта детаљно су 

образложени и у складу су са 

општим интересом у култури и 

критеријумима конкурса. 

Пројекат је подржао 

Национални савет албанске 

националне мањине.  Комисија 

је уважила мишљење 

националног савета и предлаже 

да се пројекат подржи у складу 

са ограниченим буџетским 

могућностима. 

52 Албанци 

Удружење "Тражи 

своје право" Прешево 

"Балкан Фото Фестивал 

- ПреФото" - Конкурс 

за Балканску изложбу 

уметничке фотографије 

Пројектне активности 

подразумевају организацију 

међународне изложбе уметничке 

фотографије. Квалитетом и 

регионалним значајем изложба 

доприноси културном животу 

локалне заједнице.  Пројекат је у 

складу са приоритетима 

конкурса, доприноси јачању 

капацитета субјеката у култури  

и подстиче међукултурни 

дијалог. Финансијски план је 

детаљно разрађен  и усклађен 

планираним активностима. 

Пројекат је препоручио 

Национални савет албанске 

националне мањине. Комисија је 

уважила мишљење националног 

савета и предлаже да се пројекат 

подржи у складу са ограниченим 

буџетским могућностима. 

Министарство је и раније 

подржало пројекат.  

53 Албанци 

Удружење Буди 

Активан 16 Прешево 

АЛБАНЦИ И СРБИ - 

ЗАЈЕДНИЧКА 

ПЕРСПЕКТИВА 2021. 

Пројекат представља наставак 

активности које су реализоване 

2020. и које су подржане од 

стране Министарства. Пројектне 

активности подразумевају 

организацију трибина о животу 



Бекима Фехмијуа,  о књизи 

"Како су се волели Срби и 

Албанци" и о српско-албанским 

културним везама. Циљ пројекта 

је да се на примеру значајне 

личности у области културе 

шира јавност упозна са 

културном баштином везама 

српског и албанског народа. 

Пројекат је у складу са 

приоритетима конкурса, 

доприноси јачању капацитета 

субјеката у култури  и подстиче 

међукултурни дијалог. Пројекат 

је подржао Национални савет 

албанске националне мањине. 

Комисија је уважила мишљење 

националног савета и предлаже 

да се пројекат подржи у складу 

са ограниченим буџетским 

могућностима. 

54 Албанци 

Удружење 

Будућност (The 

Future) Бујановац НАШЕ ОГЛЕДАЛО 

Пројекат подразумева 

реализацију истраживања и 

интервјуисања припадника/ца 

албанскенационалне мањине у 

градским и руралним срединама 

са циљем да се представи 

култура, традиција и обичаји 

албанске  мањине са посебним 

фокусом на улози и значају жена 

у албанској заједници. 

Материјал произишао из 

интервјуа биће презентован у 

публикацији "Наше огледало". 

Пројектне активности 

одговарају приоритетима 

конкуса и родној 

равноправности. Пројекат је 

подржао Национални савет 

албанске националне мањине. 

Комисија је уважила мишљење 

националног савета и предлаже 

да се пројекат подржи у складу 

са ограниченим буџетским 

могућностима.      



55 Бошњаци 

Академска 

иницијатива 

"ФОРУМ 10" Нови Пазар 

Разговори о 

идентитету, разлици и 

другости 

Прецизно и темељно 

образложен пројекат којим се у 

пет војвођанских градова 

представља истраживање о 

положају бошњачких жена у 

Санџаку у периоду после Другог 

светског рата, а у виду дебатних 

сусрета и мултимедијалних 

презентација. Истраживање из 

претходних фаза је резултирало 

монографијом коју је подржало 

Министарство. Пројекат 

доприноси  међукултурном и 

међуетничком дијалогу о темама 

идентитета, као и промоцији 

бошњачког идентитета у ширем 

окружењу. Комисија подржава 

пројекат.  

56 Бошњаци 

КУД "ИСА-БЕГ" 

Нови Пазар Нови Пазар 

5. Интернационални 

омладински фестивал 

исламске културе 

ИОФИК 2021 

Манифестација фестивалског 

карактера с међународним 

учесницима којом се негује и 

промовише духовна исламска 

музика. Министарство је 

претходно подржало пројекат 

два пута. Комисија подржава 

пројекат. 

57 Бошњаци 

Културно друштво 

муслимана Србије 

"ГАЈРЕТ" 

(Исламске заједнице 

Србије) Београд 

МУЛТИМЕДИЈАЛНА 

ИЗЛОЖБА 

ИСЛАМСКЕ 

КАЛИГРАФИЈЕ 

ПОВОДОМ ЈУБИЛЕЈА 

500 ГОДИНА 

БАЈРАКЛИ ЏАМИЈЕ 

"ЗАПИС ВРЕМЕНА" 

Поводом 500 година од 

изградње Бајракли џамије у 

Београду пројектом се планира 

мултимедијална изложба 

калиграфије, израда електронске 

публикације и сајта за виртуелну 

изложбу, као и организовање 

радионице калиграфије. 

Пројектом се оживљава и 

презентује културно наслеђе 

мањинске заједнице, 

интегративног је карактера и 

поспешује интерктултурну 

сарадњу, родну равноправност и 

стимулише младе на 

креативност. Наводи се више 

извора финансирања. Комисија 

подржава пројекат. 

58 Бошњаци 

Културно 

уметничко друштво 

"СТАМБОЛ" Нови Пазар 

"Мухаммеде 

Шефаџијо" (Дан 

рођења посланика) 

Пројекат се заснива на 

манифестацији верско-

едукативног и културног 

карактера с циљем неговања и 

промовисања верско-етничке 

особености националне мањине. 

Манифестација је 

ентузијастички осмишљена кроз 

разноврстан програм 

представљен детаљно. Пројекат 

је регионалног значаја чију 

циљну групу чине санџачки 



муслимани Бошњаци и 

доприноси презентовању 

верско-етничке културе у 

контексту једног од 

најзначајнијих датума исламског 

календара и муслиманске вере. 

Наводи се више извора 

финансирања. Комисија 

подржава пројекат. 

59 Бошњаци 

Културно-

уметничко друштво 

младих Нови Пазар Нови Пазар 

Пештерски мотиви - 

постхумна презентација 

и популаризација 

инструменталног 

стваралаштва 

бошњачког 

композитора Сулејмана 

Ћатовића 

Пројекат којим се музичко 

стваралаштво Сулејмана 

Ћатовића, бошњачког 

композитора уметничке музике, 

из нотног записа пребацује у 

аудио-запис и снима на компакт 

диск како би се као културна 

оставштина бошњачке заједнице 

очувала и неговала. У питању је 

наставак успешно већ започетог 

пројекта, претходно подржаног 

од Министарства. Комисија 

подржава пројекат. 

60 Бошњаци 

Национални савет 

бошњачке 

националне мањине  Нови Пазар 

Фестивал санџачке 

севдалинке ФЕСС 2021 

Предложени пројекат је 

репрезентативна културна 

манифестација од значаја je за 

идентитет заједнице и његову 

ширу промоцију. Промовише 

севдалинку која се сматра 

најзначајнијим елементом 

културног блага које чува и 

развија бошњачка национална 

мањина. Наводи се више извора 

финансирања. Министарство је 

већ подржавало ову 

манифестацију. Комисија 

подржава пројекат.   

61 Бошњаци 

Национални савет 

бошњачке 

националне мањине  Нови Пазар 

Смотра бошњачких 

народних игара СБОНИ 

2021 

Значајна традиционална 

манифестација међународног 

карактера коју је Министарство 

подржавало раније. Пројекат 

има за циљ неговање и 

представљање народних игара и 

њихову афирмацију у широј 

заједници. Наводи се више 

извора финансирања. Комисија 

подржава пројекат.   

62 Бошњаци 

Национални савет 

бошњачке 

националне мањине  Нови Пазар 

САНЏАЧКИ 

КЊИЖЕВНИ 

СУСРЕТИ САКС 2021 

Пројекат се заснива на 

организовању Санџачких 

књижевних сусрета (19. и 20. 

новембра 2021), који ће, према 

овогодишњем плану, окупити 

ауторе из шест земаља. 

Манифестација је од значаја за 

бошњачку заједницу у Србији и 

постоји деценију и по. 

Министарство је претходно 



подржало. Комисија подржава 

овај пројекат.  

63 Бошњаци 

Санџачко удружење 

Ликовних 

Умјетника (СУЛУ) Нови Пазар 

Годишњи програм 

СУЛУ-а 2021. 

Пројекат је заснован на 

традиционалној манифестацији 

годишње сликарске изложбе 

Санџачког удружења ликовних 

умјетника која постоји деценију 

и по. Наводи се учешће 23 члана 

Удружења. Овогодишњи 

пројекат укључује и издавање 

монографије. Има више извора 

финансирања. Министарство је 

раније подржавало 

манифестацију. Комисија 

подржава пројекат.   

64 Бошњаци 

Форум за 

интеркултурални 

дијалог и Бирсена 

Џанковић Нови Пазар 

Часопис Екерман 

www.eckermann.org.rs 

Пројекат подразумева 

објављивање шест годишњих 

бројева електронског часописа 

за књижевност, културу и 

друштвени дијалог. Публикација 

је већ стекла традицију 

излажења и потврђен квалитет: 

за пет година објављен 31 број. 

Наводи се више извора 

финансирања. Министарство је 

раније подржавало публикацију. 

Комисија подржава овај 

пројекат.  

65 Бугари 

"Удружење Балкан" 

Ниш Ниш "Дани изворне музике" 

Пројекат се односи на 

традиционалну манифестацију 

која се по дванаести пут 

организује и која представља 

презентацију изворног музичког 

стваралаштва више мањина 

поред бугарске. Фестивал је тако 

конципиран да подстиче 

сарадњу и размену искустава 

КУД-ова више заједница, 

укључујући и већинску. 

Пројекат одговара приоритетима 

конкурса и ранијих годиина је  

био подржан од стране 

Министарства.  Национални 

савет бугарске националне 

мањине подржао је пројекат. 

Комисија је уважила мишљење 

националног савета и предлаже 

да се пројекат подржи у складу 

са ограниченим буџетским 

могућностима.  

66 Бугари 

Удружење грађана 

"Бурел" - 

Димитровград Димитровград 

Градиње - село на 

граници 

У питању је пројекат који као 

резултат има припрему за 

штампу и штампу хронике села 

Градиње, које се налази на 

граници са Р. Бугарском, а део 

села је границом одсечен и 



припао је Бугарској.  Посебан 

акценат у рукопису стављен је 

на културу и традицију овог 

насеља и околине. Монографија 

се објављује на бугарском језику 

и доприноси култури сећања и 

афирмацији језика мањинске 

заједнице. Сви елементи 

пројекта детаљно су 

образложени и у складу су са 

општим интересом у култури и 

критеријумима конкурса. 

Национални савет бугарске 

националне мањине подржао је 

пројекат. Комисија је уважила 

мишљење националног савета и 

предлаже да се пројекат подржи 

у складу са ограниченим 

буџетским могућностима.   

67 Буњевци 

Буњевачки 

културни центар 

Бајмок Бајмок 

Дани Буњевачке 

културе 

Дугогодишња манифестација 

намењена приказивању старих 

буњевачких заната, домаће 

радиности и националних јела 

на Етно фестивалу (август, 

2021), која сем културног 

значаја за буњевачку мањину 

има и јак мултилуктурални 

карактер. Значајно учешће имају 

деца и млади чиме се унапређује 

и квалитет живота ове осетљиве 

групе, а посебан акценат дат је 

родној равноправности, будући 

да су жене учеснице у највећем 

броју активности. Опис 

активности је детаљан и 

садржајан.  Стручни и 

уметнички капацитети постоје. 

Буџет је детаљно разрађен, 

постоје додатна средства 

финансирања.  

68 Буњевци КУД "Буњевка" Суботица 

20. Фестивал 

буњевачког народног 

стваралаштва 2021 

Традиционан манифестација у 

Суботици има за циљ очување 

културног наслеђа бачких 

Буњеваца. Разноврсни и 

квалитетни програми, већ 

годинама афирмишу њихов 

идентитет и представљају 

буњевачку културу ширем 

окружењу. Пројекат је у складу 

са приоритетима, општим 

циљем у култури и критеријума 

конкурса. Тражени износ далеко 

премашује могућности 

конкурса, али се наводи 

могућност обезбеђивања 

додатних средстава.  



69 Власи 

Градски хорски 

ансамбл 

"Мокрањац" - 

Неготин - Влашки 

хор "Wallachia" Неготин 

"Влашка хорска песма" 

- модернизација влашке 

музике кроз хорско 

извођење 

Пројекат подразумева 

организацију и реализацију 

музичких радионица, 

прикупљање влашке изворне 

грађе кроз песме, нотно 

расписивање материјала 

влашких песама, штампање 

публикације, хорско извођење 

влашких песама. Пројекат је у 

складу са критеријумима 

конкурса и  Националлни савет 

Влаха је подржао његову 

реализацију, истичући значај 

таквог пројекта који има за циљ 

да "нову" публику заинтересује 

за богату и специфичну влашку 

културу и традицију.  

70 Власи 

Креативно 

удружење "Него" Неготин 

МОЈА РУЖА 4 - Тајна 

влашке кошуље 

Пројекат подразумева 

систематско истраживање 

традицијског начина одевања 

Влаха, радионице, едукације, 

израду кошуља,  презентацију 

резултата кроз публикацију и 

изложбу. У питању је чртврта 

фаза пројекта  која има за циљ 

ангажовање млађе женске 

популације која би стекла нова 

знања о традицији влашког веза, 

његовој симболици и начину 

извођења. Пројектне активности 

су детаљно образложене као и 

финансијски план који је реалан 

и економичан. Претходне фазе 

су већ биле подржане од стране 

Министарства. Пројекат је 

подржао Националлни савет 

Влаха. 

71 Горанци 

КЊИЖЕВНА 

ОМЛАДИНА 

ВАЉЕВА Ваљево 

Хамид Исљами, 

ИЗАБРАНЕ ПЕСМЕ 

(1990-2018) 

Пројектом је предвиђено 

објављивање двојезичне  књиге 

изабраних песама најзначајнијег 

горанског песника с краја 20. и 

почетка 21. века Хамида 

Исљамија. Пројекат доприноси 

популаризацији горанске  

књижевности  и афирмацији 

језика мањинске заједнице,  

добро је осмишљен, циљ 

пројекта, опис пројектних 

активности и остали елементи 

пројекта детаљно су 

образложени и у складу су са 

општим интересом у култури и 

критеријумима конкурса.  



72 Грци 

Фондација грчке 

националне мањине 

у Србији Нови Сад 

"Дан грчке културе - 

Београд 2021" 

Детаљно разрађен пројекат 

представља мултикултуралну 

манифестацију посвећењну 

упознавању шире јавности са 

традицијом и историјом грчког 

народа. Подразумева културно-

музички програм, изложбу, 

предавање, пројекцију филма. 

Планирано је да се пројектне 

активности изводе у 

партнерству са Националним 

саветом грчке националне 

мањине и удружењима грчке 

заједнице у Србији.  Пројекат је 

добро осмишљен, циљ пројекта, 

опис пројектних активности и 

остали елементи пројекта 

детаљно су образложени и у 

складу су са општим интересом 

у култури и критеријумима 

конкурса. Национални савет 

грчке националне мањине 

подржао је пројекат. Комисија је 

уважила мишљење националног 

савета и предлаже да се пројекат 

подржи у складу са ограниченим 

буџетским могућностима.  

73 Јевреји Роси фест Београд 

Портрети и сећања 

(обележавање 

међународног дана 

сећања на жртве 

Холокауста) 

Детаљно разрађен и образложен 

пројекат међународног 

карактера представља 

манифестацију значајног 

уметничког квалитета - 

интернационални тематски 

конкурс за младе композиторе, 

чији је циљ подстицање дијалога 

међу културама и неговање 

културе сећања. Пројекат 

успешно презентује културу 

дијалога и дух толеранције, 

међусобног уважавања и 

поверења. Пројекат подстиче 

креативност код младих и у 

складу је са приоритетима 

конкурса. Савез јеврејских 

општина Србије је подржао овај 

пројекат. Комисија је уважила 

мишљење националног савета и 

предлаже да се пројекат подржи 

у складу са ограниченим 

буџетским могућностима.  



74 Мађари 

"ТАКТ" Темеринска 

Ликовно 

Стваралачка 

Колониј Темерин 

41. Ликовна колонија - 

ТАКТ 

Традиционална ликовна 

колонија, усмерена ка 

афирмацији младих мађарских 

уметника и подизању њихових 

стручних и уметничких 

капацитета, у складу је са циљем 

и приоритетима конкурса, 

унапређује партиципацију 

мађарских уметника у 

културном животу Србије и има 

у фокусу младе. Пројекат 

испуњава критеријуме конкурса, 

квалитетан је и садржајан, 

стручни и уметнички 

капацитети постоје, а буџет је 

усклађен са планом активности. 

Национални савет је оценио 

пројекат као програм од 

регионалног карактера и од 

посебног значаја.   

75 Мађари 

Друштво драмских 

педагога Мађара у 

Војводини Фекетић 

13. радионичарски 

сусрет дечјег драмског 

стваралаштва у 

Фекетићу 

Сусрет дечјих аматерских 

драмских група фокусиран је на 

извођења представа и размену 

искуства стручњака, чиме се 

негују културне особености деце 

на мађарском језику, јачају 

капацитети стручњака и 

унапређује њихов рад и 

умрежавање. Опис пројекта је 

детаљан и реалан, стручни и 

уметнички капацитети постоје. 

Буџет је усклађен са 

активностима. Национални 

савет је оценио пројекат као 

програм од посебног значаја на 

регионалном нивоу.  

76 Мађари 

ДРУШТВО 

РЕЦИТАТОРА 

ВОЈВОЂАНСКИХ 

МАЂАРА Фекетић 

Камп "Лепа реч" 

(XXXIII. Szép Szó 

Tábor) 

Неговање талената рецитатора 

на мађарском језику, на 

једнонедељним радионицама, је 

пројекат од значаја за 

унапређење  културне 

делатности припадника 

мађарске националне мањине. 

Доприноси јачању капацитета 

деце и младих у култури, 

предвиђа сарадњу установа и 

удружења из области културе и 

подстиче децу и младе  да негују 

мађарски језик и културу. 

Пројектом је планирано и 

медијско приказивање наступа 

рецитатора чиме се утиче на 

квалитет културног живота 

Мађара широм Војводине. 

Пројекат задовољава 

критеријуме конкурса, детаљно 



је разрађен, капацитети за 

реализацију постоје, највећи део 

средстава обезбеђен је из других 

извора. Национални савет је 

оценио пројекат као програм од 

изузетног и државног значаја.    

77 Мађари Књиге Елетјел Суботица 

Штампање књиге Пекар 

Тибор: 150 година 

Музичке школе у 

Суботици 

Књига о историјату и развоју 

музичке школе у Суботици, као 

стожеру музичког  живота 

Мађара у Суботици, не 

представља пројекат од 

националног значаја, а циљна 

група је ограничена на бивше 

ученике школе и читаоце из 

околине Суботице чиме су 

критеријуми делимично 

испуњени. Пројекат се 

подржава, због уважавања става 

националног савета да је 

издавање рукописа од значаја за 

војвођаску мађарску 

књижевност.  

78 Мађари Књиге Елетјел Суботица 

Штампање 

књигеМолнар Крекић 

Олга: Фицко из долине 

Славуја 

Штампање збирке приповедака 

на мађарском језику намењене 

деци виших разреда основне 

школе, у складу је са 

приоритетима конкурса који се 

односе на неговање културне и 

језичке особености. Национални 

савет заузео став да је издавање 

рукописа од значаја за 

војвођаску мађарску 

књижевност. 

79 Мађари 

Културни савез 

војвођанских 

Мађара Суботица 

13. Камп војвођанских 

мађарских аматерских 

позоришних глумаца и 

редитеља "МаДт" 

Пројекат је у складу са 

приоритетима и циљем 

конкурса, јер доприноси 

унапређењу мађарског 

аматерског позоришног 

стваралаштва и јачању 

капацитета и стручног знања 

будућих глумаца и редитеља. 

Критеријуми конкурса су 

испуњени, пројекат је 

квалитетан, добро образложен и 

поседује стручне и уметничке 

капацитете за реализацију. 

Пројекат значајно утиче на 

квалитет културног живота и 

партиципацију Мађара. Највећи 

део средстава потиче из других 

извора. Национални савет је 

оценио пројекат као програм од 

изузетног, државног значаја. 

80 Мађари 

КУЛТУРНИ 

ЦЕНТАР "НАНДОР 

ГИОН" Србобран 

ПРЕВОЂЕЊЕ ДЕЛА 

НАНДОРА ГИОН, 

Свирао је злотворима 

Пројектом се предвиђа превод 

романа србобранског писца са 

мађарског на српски језик, што 



је у складу са општим интересом 

у култури и приоритетима 

конкурса који се односе на 

неговање културе, допринос 

професионализације мањинске 

културе и узајамно разумевање 

Мађара и Срба, односно 

афирмацију интеркултурализма. 

Пројекат поседује стручне 

капацитете неопходне за 

реализацију,  а опис активности 

је добро разрађен и усклађен са 

буџетом. Будући да су 

предвиђена и средства из других 

извора, издавање се чини 

могућим и поред ограниченог 

износа које додељује 

министарство. Национални 

савет је оценио пројекат као 

програм од изузетног и 

државног значаја.  

81 Мађари 

Културно друштво 

"Ady Endre" у 

Сајану Сајан 

25. Фестивал 

аматерских позоришта 

војвођанских Мађара 

Манифестација има 

вишегодишњу традицију и 

окупља,  сваке године на другом 

месту, двадесетак мађарских 

аматерских позоришта из 

Војводине. Пројекат је добро 

образложен и значајан је за 

културну делатност 

војвођанских Мађара. 

Подносилац има капацитет да га 

реализује. Додатна средства 

постоје, јер се реализује у 

сарадњи са Заводом за културу 

војвођанских Мађара. 

Национални савет је оценио 

пројекат као програм од 

изузетног и државног значаја.  

82 Мађари 

Мађарско културно 

уметничко друштво 

"Szirmai Karoly" 

Темерин Темерин 

30. ТИНИ фестивал 

2021 

Традиционалан омладински 

фестивал, који за циљну групу 

младе из Војводине, унапређује 

партиципацију Мађара у 

културном животу Србије и 

доприноси професионализацији 

мађарске културе. Опис пројекта 

је детаљно разрађен, стручан 

капацитет за реализацију 

пројекта постоји. Највећи део 

средстава обезбеђен је из других 

извора, те је предлог да се 

пројекат подржи у складу са 

ограниченим буџетским 

могућностима министарства. 

Национални савет је оценио 

пројекат као програм од 

изузетног и државног значаја.      



83 Мађари 

Мађарско културно 

уметничко друштво 

"Јоаки Мор" Нови Бечеј 

Фестивал 57. 

Ђенђешбокрета и 44. 

Дуриндо 

Пројекат је у складу са циљем и 

критеријумима конкурса, а 

смотра мађарског изворног 

фолклора својим гостовањима, 

традиционлано доприноси 

неговању мађарске кулуре  у 

различитим војвођанским 

општинама. Пројекат је јасно 

описан и добро конципиран, 

доприноси јачању капацитета и 

умрежавању субјеката у култури 

и утиче на квалитет културног 

живота заједнице. Предлог је да 

се подржи, у складу са 

ограниченим буџетским 

могућностима министарства. 

Национални савет је оценио 

пројекат као програм од 

изузетног и државног значаја.  

84 Мађари 

Мађаски културни 

центар Непкер Суботица 

Јубилеј у јубилеју - 150. 

годишњица Непкера 

(150 година 150 

програма) 

Обележавањ јубилеја 150 година 

постојања културног центра је 

добро осмишљен и образложен 

пројекат који предводи тим 

стручњака са дугогодишњим 

искуством. Пројекат је у складу 

са циљевима, приоритетима и 

критеријумима конкурса, али 

планирана средства за 

реализацију пројекта и тражени 

износ од министартства 

премашују капацитете конкурса. 

Будући да се подносилац 

пријаве, протеклих година, 

показао успешних у добијању 

средстава из других извора, 

претпоставка је да ће то успети 

и ове године. Национални савет 

је оценио пројекат као програм 

од регионалног значаја и 

јубиларног карактера.  

85 Мађари 

Удружење "зЕтна" 

Сента Сента 

Издавање књиге 

"Szakura angyalai" 

аутора Чабе Сегија  

Пројекат је усклађен са општим 

интересом у култури и 

приоритетима конкурса и 

афирмише мађарске 

књижевнике млађе генерације. 

Детаљан опис пројекта није 

наведен, а циљна група је 

широко постављена, наводе се 

”читаоци белетристрике и 

млади”. Пројекат се подржава, 

због уважавања става 

националног савета да је 

издавање рукописа од значаја за 

војвођаску мађарску 

књижевност.  



86 Мађари 

Удружење грађана 

"Домбош" Мали Иђош Домбош Фест 2021 

Организовање традиционалног 

Домбош Феста на коме се 

изводе савремена етно музик и 

џез, организују гастрономске 

активности, књижевне вечери и 

ликовне колоније. Фестивал 

негује културне особености 

Мађара, јер традиционално 

окупља познате мађарске 

уметнике и има снажан 

мултикулуралан карактер. У 

складу је са критеријумимам 

конкурса, поседује уметнички 

капацитет за реализацију и 

годинама уназад утиче на 

квалитет културног живота 

Мађара. Национални савет је 

оценио пројекат као програм од 

посебног значаја на 

регионалном нивоу.  

87 Мађари 

Цивилни центар 

"Ци-Фи" Сента 

11. Дечји фестивал 

"Море осмеха" 

Дечји фестивал намењен деци, 

предвиђа низ активности које 

обилују квалитетним садржајем.  

Пројекат је добро образложен, а 

стручни и уметнички 

капацитети за реализацију 

постоје. Пројекат је препознат 

од стране националног савета 

као програм од изузетног значаја 

на регионалном нивоу. 

88 Македонци 

Македонско 

удружење новинара 

"Мак - инфо" Панчево 

Приказ визуелног 

идентитета македонске 

традиционалне песме 

"Марије бела Марије" у 

савременом ауторском, 

аранжманском и 

оркестарском решењу 

Реч је о изради музичког спота 

за песму "Марије бела Марије", 

са циљем промовисања 

традиционалне македонске 

музике у савременим ауторским 

аранжманским и оркестарским 

решењима. Пројектне 

активности и буџет су детаљно 

разрађени а сама идеја поседује 

садржајну иновативност.  

Национални савет македонске 

националне мањине подржао је 

пројекат. Комисија је уважила 

мишљење националног савета и 

предлаже да се пројекат подржи 

у складу са ограниченим 

буџетским могућностима. 



89 Македонци 

Национални савет 

македонске 

националне мањине 

у Републици Србији Панчево 

14. Дани македонског 

стваралаштва у Србији- 

"Себи у походе" 

(Себеси во поход) 

Пројектом је планирано 

одржавање традиционалне 

манифестације, која се по 

четрнаести пут организује,  чији 

је циљ приближавање 

македонске и српске култтуре, 

књижевног стваралаштва на 

македонском и српском језику, 

као и македонске традиције 

житељима Р. Србије.  Пројекат 

је у складу са критеријумима 

конкурса, доприноси јачању 

субјеката у култури и неговању 

мултикултурализма. 

Подносилац представља 

националну мањину у области 

културе и поседује капацитете за 

реализацију пројекта. Пројекат 

је детаљно разрађен, а сви 

елементи пројекта су међусобно 

усклађени.  

90 Македонци 

Удружење "Вардар 

Качарево" Качарево 

15. "Сусрет гајдаша - 

сличности и разлике у 

гајдама различитог 

типа" 

Пројектом је планирана 

организација традиционалне 

манифестације, која се по 

петнаести пут организује и која 

има за циљ очување 

нематеријалног културног 

наслеђа. Планирано је да се 

ширем кругу корисника 

представе гајде као стари 

музички инструмент кроз 

учешће народних извођача, 

припадника различитих мањина. 

Пројекат је од значаја за општи 

интерес у култури и доприноси 

унапређењу 

мултукултуралности и дијалога 

између више заједница. 

Пројектне активности су 

детаљно образложене уз 

оправдан и усклађен буџет. 

Национални савет македонске 

националне мањине подржао је 

пројекат. Комисија је уважила 

мишљење националног савета и 

предлаже да се пројекат подржи 

у складу са ограниченим 

буџетским могућностима. 

91 Македонци 

Удружење грађана 

македонске 

националне 

заједнице 

"Илинден" Јабука Јабука 

Фестивал македонских 

игара 

Пројекат подразумева 

организацију једнодневног 

фестивала на коме учествују 

културно-уметничка друштва са 

територије Војводине (пет 

друштава уз гостовање једног 

друштва из Македоније) која у 

свом репертоару имају и 



поставку неке македонске 

традиционалне игре. Увод у 

фестивал би било истраживање 

о играчкој традицији 

Македонаца на овим 

просторима. Пројекат је добро 

осмишљен, циљ пројекта, опис 

пројектних активности и остали 

елементи пројекта  су  у складу 

су са општим интересом у 

култури и критеријумима 

конкурса. Национални савет 

македонске националне мањине 

подржао је пројекат. Комисија је 

уважила мишљење националног 

савета и предлаже да се пројекат 

подржи у складу са ограниченим 

буџетским могућностима. 

92 Македонци 

Удружење грађана 

македонске 

националне мањине  

"Македониум" у 

Београду Београд 

Дани македоснке 

културе у Београду 

"Додир Македоније" 

Циљ пројекта је представљање, 

промовисање и неговање 

елемената културе и традиције 

Македонаца. Планирано је 

одржавање манифестације која 

се односи на више сегмената 

културне делатности ове 

мањине уз учешће и гостију из 

Македоније. Пројекат је 

усклађен са циљем и 

критеријумима конкурса. Осим 

припадника мањине, намењен је 

и ширем кругу корисника. 

Пројекат је квалитетан, опис 

пројекта детаљно разрађен у 

свим елементима. Национални 

савет македонске националне 

мањине подржао је пројекат. 

Комисија је уважила мишљење 

националног савета и предлаже 

да се пројекат подржи у складу 

са ограниченим буџетским 

могућностима. 

93 Македонци 

Удружење грађана 

македонске 

националне мањине 

Нишавског округа 

"Вардар" Ниш Ниш 

"Дани македонске 

културе" 

Пројектом је планирана 

вишедневна манифестација са 

различитим садржајима културе 

(планирана је ликовна изложба, 

књижевно вече, пројекција 

филмова итд.), која се реализује 

у сарадњи са институцијама 

културе Ниша са главним циљем 

представљања културног 

стваралаштва припадника 

македонске националне 

заједнице.  Циљ пројекта, опис 

пројектних активности и остали 

елементи пројекта детаљно су 

образложени и у складу су са 



општим интересом у култури и 

критеријумима конкурса. 

Национални савет македонске 

националне мањине подржао је 

пројекат. Комисија је уважила 

мишљење националног савета и 

предлаже да се пројекат подржи 

у складу са ограниченим 

буџетским могућностима. 

94 Мултикултурно 

Академска 

иницијатива 

"ФОРУМ 10" Нови Пазар 

Нови изазови: јачање 

капацитета субјеката у 

култури у спровођењу 

инклузивних културних 

политика 

Пројекат наставља претходно 

суфинансијски већ подржан 

пројекат од стране 

Министарства. Њиме се 

доприноси јачању капацитета 

субјеката у култури, јачању 

капацитета националних мањина 

у различитим деловима Србије, 

и намењен је подизању њихових 

стручних капацитета у циљу 

едукације за израду 

документације. Пројекат 

предвиђа институционално 

развијање активности 

заснованих на међукултурним 

вредностима и начелима. Циљну 

групу чине албанска, бошњачка 

и ромска национална мањина. 

Програм обуке запослених у 

установама обавиће се у 

Прибоју, Нишу и Бујановцу. 

Наводи се више извора 

финансирања. Комисија 

подржава пројекат. 

95 Мултикултурно 

Међународни 

центар 

књижевности за 

децу ЗМАЈЕВЕ 

ДЕЧЈЕ ИГРЕ Нови Сад Чигро моја шарена! 

Традиционална дечја 

манифестација која се одвија у 

неколико војвођанских општина 

и градова (Нови Сад, Темерин, 

Шид, Кикинда, Ковачица, Бачки 

Петровац, Суботица) с циљем 

промовисања књижевног 

стваралаштва за децу и младе на 

мађарском, румунском и 

словачком језику. Пројекат је 

намењен ширем кругу 

корисника и поседује значајан 

степен утицаја на квалитет 

културног живота заједнице. 

Министарство је раније 

подржавало ову манифестацију. 

Комисија подржава пројекат.  



96 Мултикултурно 

Српско-јеврејско 

певачко друштво Београд 

КОНЦЕРТ "ШАЛОМ, 

МИР, ЉУБАВ, НАДА" 

Пројектом је предвиђено 

извођење концерта колажног 

типа духовне, традиционалне и 

модерне музике празничног 

карактера у којој се преплићу 

верске композиције, 

традиционалне и модерне песме 

разних епоха. Пројекат 

доприноси јачању капацитета 

субјеката у култури и 

унапређењу доступности 

културних садржаја. 

Финансијски план пројекта је 

добро разрађен. Комисија 

подржава пројекат.  

97 Мултикултурно 

ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ОРАХОВА Бачка Топола 

Сличности и разлике у 

језику и култури 

мађарске и русинске 

заједнице у Новом 

Орахову 

Пројекат се заснива на 

садржајима који подстичу 

међукултурни дијалог између 

мађарске и русинске националне 

заједнице у Новом Орахову 

(Бачка), а манифестације које га 

чине јесу промоције књига и 

наступи фолклорних културно-

уметничких друштава, као и 

гостовање у мађарском месту 

побратиму Карасу. Комисија је 

оценила да пројекат може да 

допринесе значајно 

међукултурној сарадњи две 

националне заједнице и 

одлучила је да га подржи. 

98 Мултикултурно 

Црногорски научно-

културни центар Врбас 

"Украјинско-

црногорске културне 

интеракције и односи - 

мултикултурни 

пројекат" 

Циљ пројекта је да се обави 

истраживање и представе 

његови резултати у штампаној 

студији о односима две 

мањинске националне заједнице, 

црногорској и украјинској, у две 

општине у Бачкој, у Кули и 

Врбасу. Пројекат укључује и 

јавне трибине и заједничке 

црногорско-украјинске вечери у 

Кули и Врбасу. Пројекат 

подстиче на међукултурни 

дијалог и доприносу јачању 

капацитета субјеката у култури. 

Комисија подржава пројекат.  

99 Немци 

Фондација за 

заштиту завичајног 

наслеђа 

Подунавских Шваба 

ЗАВИЧАЈНА 

КУЋА 

Сремски 

Карловци 

Изложба: Подунавске 

Швабе, речју, сликом и 

фотографијом 

Реч је о пројекту којим се 

планира организациа изложбе 

фотографија,текстова, слика које 

имају за циљ представљање 

немачке националне мањине и 

упознавање млађих генерација 

са Подунавским Швабама. 

Пројектне активности су 

детаљно образложене у складу 

са критеријумима и 



приоритетима конкурса а 

планирани буџет је реалан и 

економичан. Пројекат је 

подржан од стране Националног 

савета немачке националне 

мањине.  Комисија је уважила 

мишљење националног савета и 

предлаже да се пројекат подржи   

100 Немци 

Фондација за 

заштиту завичајног 

наслеђа 

Подунавских Шваба 

ЗАВИЧАЈНА 

КУЋА 

Сремски 

Карловци Часопис ФЕНСТЕР 

Квалитетан, добро конципитан и 

образложен пројекат који је 

везан за објављивање часописа 

за културу и суживот 

Подунавских Шваба "Фенстер" 

(излази од 2003. године). Ова 

периодична публикација има за 

циљ упознавање са историјом и 

културом Подунавских Шваба и 

промовисање суживота са 

другима.Циљ пројекта, опис 

пројектних активности и остали 

елементи пројекта детаљно су 

образложени и у складу су са 

општим интересом у култури и 

критеријумима конкурса. 

Пројекат је подржан од стране 

Националног савета немачке 

националне мањине и комисија 

сматра да је за ову националну 

заједницу од значаја његова 

реализација. 

101 Роми Арт Апарат Београд Млади певају гласно! 

Пројекат се заснива на 

организовању 20 музичких 

радионица у трајању од по 90 

минута, с 50 учесника, младих у 

ризику из ромске популације, 

као и на организовању 

заједничких радионица Рома и 

младих из шире заједнице, а с 

циљем оснаживања младих 

маргинализованих Рома, 

корисника Центра за социјално 

превентивне активности и 

Центра за интеграцију младих. 

Пројекат тежи да отвори 

простор за прихватање 

различитости у друштву и 

Комисија га подржава. 



102 Роми 

БИБИЈА РОМСКИ 

ЖЕНСКИ ЦЕНТАР Београд 

"ДЕЧЈИ БРАК НИЈЕ 

РОМСКА 

ТРАДИЦИЈА" ПРИЧЕ 

МЛАДИХ РОМКИЊА 

Пројектом се планира теренско 

истраживање положаја Ромкиња 

у београдским насељима, 

организовање 20 радионица с 

младим Ромкињама и снимање 

документарног материјала. Циљ 

је да се допринесе прикупљању 

грађе о положају Ромкиња 

унутар породица, у локалној и 

широј заједници, и посебно 

обрађивање питања 

малолетничких бракова у 

ромској заједници. Комисија 

подржава пројекат. 

103 Роми 

ЛОКАЛ МЕДИЈА 

ПЛАН Нови Пазар 

Чуваркуће  језика и 

традиције 

Пројектом се планира 

истраживање културе обичаја и 

живљења Ромкиња у Сјеници и 

Тутину, у општинама у којима 

постоје мање ромске заједнице 

још од 1950. године. 

Истраживање подразумева 

теренско прикупљање података 

а укључује и стручна лица која 

ће извршити евалуацију и 

резултати ће бити презентовани 

у публикацији. Пројекат је у 

посредној вези с ранијим 

спроведеним пројектима истог 

предлагача које је Министарство 

суфинансирало. Комисија 

подржава пројекат. 

104 Роми Удружење "Петља" Београд Ромски кутак 

Циљ пројекта је промовисање 

ромске литературе за децу у 

шест основних школа у 

Обреновцу, које укупно броје 

око 360 ромске деце, као и у 

основној школи за образовање и 

васпитање деце са сметњама у 

развоју, а пројекат би се 

реализовао тако што би се у 

оквиру школских библиотека 

опремао "ромски кутак" са 10 до 

15 двојезичних књига за децу и 

младе и одржала предавања и 

краћи литерарни програм из 

ромске књижевне културе 

намењен свим ученицима сваке 

наведене школе понаособ. 

Пројекат је интегративног 

карактера и доприноси 

међукултурној комуникацији и 

позитивном односу према 

ученицима из ромске 

популације и доприноси 

њиховој позитивној видљивости 

у школском окружењу. Буџет је 



економичан. Комисија подржава 

пројекат.  

105 Роми 

Удружење 

"Сатибара" Београд 

Инклузивни филмски 

клуб "Мој крупни план" 

2021 

Пројекат се остварује на 

принципу филмско-глумачких 

радионица које окупљају 70% 

младих Рома узраста од 13 до 19 

година и 30% младих истог 

узраста из већинске популације 

(заједно укупно 40 учесника) , а 

с циљем да се помоћу филмске 

уметности и инклузивног 

приступа допринесе 

равноправнијем положају Рома 

у друштвеној заједници. 

Учесници ће заједно осмислити 

сценарио и снимити филм. 

Пројекат доприноси 

интеркултурном и 

интеретничком повезивању и 

позитивној афирмацији ромске 

омладине у ширем друштвеном 

окружењу. Комисија подржава 

пројекат. 

106 Роми 

Удружење грађана 

"Phralipe Novi Sad" Нови Сад 

"ПЛЕСНО МУЗИЧКИ 

ИДЕНТИТЕТ РОМА У 

ВОЈВОДИНИ" 

Овим пројектом се истражују 

свадбени обичаји и обреди Рома 

у Војводини у смислу да се 

праве нотни записи музике и 

лабонотација плеса који ће бити 

одштампани у брошури. 

Пројектом се доприноси 

професионализацији културног 

наслеђа ромске националне 

заједнице. Комисија подржава 

пројекат. 

107 Роми 

Удружење Рома 

"Чегар" Чегар 

"МЛАДИ РОМСКИ 

ТАЛЕНТИ ЧЕГАР 

2021" 

Пројекат чини традиционална 

мултидисциплинарна културна 

манифестација која постоји 10 

година а састоји се од драмских, 

рецитаторских, фолклорних, 

музичких и других садржаја, а 

окупља око 60 учесника и 

намењена је ромској популацији 

нишког краја и осталим 

заинтересованим грађанима. 

Финансијски план укључује 

више извора финансирања. 

Комисија оцењује да 

манифестација може да 

допринесе подизању квалитета 

културног живота ромске 

заједнице, као и њеној 

позитивној друштвеној 

видљивости и интегрисању у 

ширу заједницу, стога даје 

подршку његовој реализацији. 



108 Роми 

Удружење ромских 

књижевника Београд 

"Трећи међународни 

фестивал ромске прозе 

и поезије" 

Пројекат је усредсређен на 

афирмисање ромске 

књижевности и доприноси 

сарадњи и умрежавању 

субјеката у култури. 

Подносилац има стручне 

капацитете за реализацију 

пројекта, а укључује и 

релевантне стручњаке 

припаднике ромске националне 

мањине. Пројекат се заснива на 

тродневној манифестацији која 

се састоји од округлих столова и 

јавних трибина, а укључује и 

штампање антологијског 

зборника двојезично, на 

ромском и српском. 

Министарство је и раније 

суфинансирало манифестацију. 

Комисија подржава пројекат у 

складу с буџетским средствима 

која су на располагању.  

109 Роми 

Удружење ромских 

писаца Србије Ужице 

"Велики сан - Баро 

суно" 

Пројектом се планира припрема 

и штампање збирке песама 26 

ромских песника који су 

чланови Удружења ромских 

песника Србије, основаног 2019. 

године. Публикација је 

двојезична, на ромском и 

српском. Циљ пројекта је да се 

афирмише ромско књижевно 

стваралаштво. Министарство је 

претходно подржало сличне 

пројекте истог предлагача. 

Буџет је економичан. Комисија 

оцењује да се овим пројектом 

унапређује квалитет културног 

живота ромске заједнице, те га 

стога и подржава. 

110 Роми 

Удружење 

Циркусфера Београд Циркодром 

Пројекат је замишљен као 

програм креативних активности 

кроз две седмичне 

једноипосатне радионице током 

40 седмица, а радионице би биле 

из области савременог циркуса и 

брејкинга чији је исход улични 

перформанс с децом и младима 

ромске националности. Пројекат 

окупља децу узраста од 7 до 15 

година која живе или раде на 

улици и корисници су 

Свратишта за децу. Циљ 

пројекта је да се деца и млади 

ромске националности 

подстакну на креативни израз и 

оснаже да се интегришу у ширу 



заједницу. Програм је детаљно 

разрађен, наводи се више извора 

финансирања. Комисија 

подржава пројекат. 

111 Роми 

ЦЕНТАР ЗА 

ЕДУКАЦИЈУ Крагујевац 

ИНТЕРКУЛТУРАЛНИ 

БУДИЛНИК 

Пројектом се планира 

организовање 7 

мултимедијалних и едукативно-

креативних интеркултурних 

радионица чији су учесници 

деца основношколског узраста, а 

које имају за циљ да се руше 

стереотипи и предрасуде о 

Ромима и њиховој култури, и да 

се промивишу различити облици 

културно-уметничког 

стваралаштва Рома. Пројектом 

се негују културне особености 

ромске националне мањине и 

подстиче на међукултурни 

дијалог. Буџет је економичан. 

Комисија подржава пројекат. 

112 Румуни 

ВЕЛИКИ 

ФЕСТИВАЛ 

ФОЛКЛОРА 

РУМУНА ИЗ 

ВОЈВОДИНЕ - 

СРБИЈА Уздин 

ФЕСТИВАЛ 

ФОЛКЛОРА ДЕЦЕ 

РУМУНА ИЗ 

ВОЈВОДИНЕ 

Фестивал промовише 

изражавање у области 

традицијске културе, пре свега 

музике и игре, за децу 

основношколског узраста. 

Одржава се десети пут по реду и 

доказао је високе критеријуме у 

раду са децом, као и на широј 

промоцији тог рада. Имајући у 

виду значај циљне групе, да 

фестивал доприноси јачању 

капацитета различитих субјеката 

у култури, као и да има значај за 

културни живот заједнице, 

комисија подржава његову 

реализацију. Национални савет 

румунске националне мањине 

подржао је пројекат. 

113 Румуни 

ВЕЛИКИ 

ФЕСТИВАЛ 

ФОЛКЛОРА 

РУМУНА ИЗ 

ВОЈВОДИНЕ - 

СРБИЈА Уздин 

61. ВЕЛИКИ 

ФЕСТИВАЛ 

ФОЛКЛОРА РУМУНА 

ИЗ ВОЈВОДИНЕ - 

СРБИЈА 

"Велики фестивал фолклора 

Румуна из Војводине-Србија" је 

највећа и најзначајнија 

културна, музичка и фолклорна  

манифестација Румуна из 

Војводине, која има за циљ 

очување румунских народних 

песама, игара, обичаја, 

традиције и народне ношње.  

Пројекат доприноси унапређењу 

доступности културних 

садржаја, одговара 

приоритетима конкурса и од 

републичког значаја. 

Национални савет румунске 

националне мањине подржао је 

пројекат. 



114 Румуни 

Музичка омладина 

Уздин Уздин 

ФЕСТИВАЛ ЗАБАВНЕ 

МУЗИКЕ "МЛАДОСТ 

ПЕВА" УЗДИН 2021 

Пројектом је планирана 

организација фестивала чији је 

циљ да окупи младе талентоване 

композиторе, извођаче, 

текстописце, као и љубитеље 

забавне музике из свих места у 

Војводини где живе Румуни.  

Добар и значајан пројекат за 

румунску националну мањину, 

првенствено за младе. Пројекат  

подстиче креативност и 

активизам младих, доприноси 

јачању капацитета субјекта у 

култури, унапређењу 

доступности културних садржаја 

и усклађен је са општим 

интересом у култури и 

циљевима и приоритетима 

конкурса. Национални савет 

румунске националне мањине 

подржао је пројекат. 

115 Румуни 

Савез аматерских 

позоришта Румуна у 

А.П Војводини, 

Република Србија Алибунар 

49-а Смотра позоришни 

дани Румуна 2021  

Реч је о  јединственој 

манифестацији овог карактера 

која се одржавае већ 49. пут и 

подстиче аматерско позоришно 

стваралаштво на матерњем 

румунском језику, те доприноси 

развоју културе и идентитета 

ове мањине. Пројекат здовољава 

све приоритете конкурса. 

Национални савет румунске 

националне мањине подржао је 

пројекат. Комисија је уважила 

мишљење националног савета и 

предлаже да се пројекат подржи 

у складу са ограниченим 

буџетским могућностима. 

116 Румуни 

Фондација "Корпа 

са миразима" Торак 

ДИГИТАРХ - 

Дигитализација и 

архивирање значајних 

мултимедијалних 

садржаја од посебног 

значаја за румунску 

националну мањину у 

Србији 

Пројектом је планирана 

дигитализација информација из 

различитих приватних архива 

или медијатека организација 

које се баве културним 

стваралаштвом Румуна у 

Војводини у циљу стварања 

дигиталне архиве везане за 

културно-историјске прилике 

постојања румунске националне 

мањине. Пројекат је детаљно 

разрађен и усклађен са општим 

интересом у култури и 

циљевима и приоритетима 

конкурса. Национални савет 

румунске националне мањине 

подржао је пројекат. Комисија је 

уважила мишљење националног 

савета и предлаже да се пројекат 



подржи у складу са ограниченим 

буџетским могућностима. 

117 Русини 

Русински културни 

центар Нови Сад Нови Сад 

20 ДЕЧИЈИ 

ФЕСТИВАЛ РУСИНА 

"ВЕСЕЛИНКА" 

Дечји фестивал је намењен 

подизању свести и неговању и 

очувању русинске културе, 

језика и обичаја, кроз садржаје 

прилагођене деци предшколског 

и школског узраста. Иако није 

наведен приоритет на који се 

односи, пројекат је усклађен са 

општим интересом у култури, 

унапређује културни живот деце 

као осетљиве групе и развија 

осећај код деце за 

мултикултуралност и 

вишејезичност. Активности су 

садржајне, квалитетне и детаљно 

описане, предвиђају садржаје 

радионичарског, колажног и 

музичко сценског карактера. 

Капацитети за реализацију 

постоје, буџет је јасно разрађен 

и планирана су додатна 

средства.    

118 Словаци 

Културно-просветно 

друштво "Једнота" 

Гложан Гложан 

50. јубиларни 

фолклорни фестивал 

"Танцуј, танцуј..." 

Јубиларни 50. Фестивал на коме 

су заступљени КУД-ови из свих 

средина у којима живе Словаци. 

Пројекат је добро осмишљен, 

циљ пројекта, опис пројектних 

активности и остали елементи 

пројекта детаљно су 

образложени и у складу су са 

општим интересом у култури и 

критеријумима конкурса. 

Пројекат потпомаже очување 

словачког фолклора и 

преношење традиције. Пројекат 

је подржао Национални савет 

словачке националне мањине. 

Комисија је уважила мишљење 

националног савета и предлаже 

да се пројекат подржи у складу 

са ограниченим буџетским 

могућностима. 

119 Словаци 

Матица словачка у 

Србији 

Бачки 

Петровац 

Словачке народне 

свечаности 2021 

Словачке народне свечаности, 

као најмасовнија културна 

манифестација Словака у Србији 

одлуком Националног савета 

словачке националне мањине 

проглашене су за празник свих 

Словака у Србији. 

Манифестација има дугу 

традицију и од значаја је за 

међукултурни дијалог. Пројекат 

је добро осмишљен, циљ 

пројекта, опис пројектних 



активности и остали елементи 

пројекта детаљно су 

образложени и у складу су са 

општим интересом у култури и 

критеријумима конкурса. 

Пројекат је подржао 

Национални савет словачке 

националне мањине. Комисија је 

уважила мишљење националног 

савета и предлаже да се пројекат 

подржи у складу са ограниченим 

буџетским могућностима. 

120 Словаци 

Словачко културно-

уметничко друштво 

"ПИВНИЦЕ" Пивнице 

Организација 55. 

Међунардоног 

фестивала певача 

солиста словачких 

изворних народних 

песама "Сусрет у 

пивничком пољу" 

"Сусрет у пивничком пољу" је 

традиционални међународни 

фестивал певача солиста 

словачких изворних народних 

песама такмичарског карактера. 

Проглашен је од изузетног 

значаја за словачу националну 

маљину. Пројекат је детаљно 

разрађен, постоје ресурси за 

реализацију. Доприноси 

унапређењу доступности 

културних садржаја и испуњава 

све конкурсне критеријуме. 

Пројекат је подржао 

Национални савет словачке 

националне мањине. Комисија је 

уважила мишљење националног 

савета и предлаже да се пројекат 

подржи у складу са ограниченим 

буџетским могућностима. 

121 Словенци 

Друштво Словенаца 

у Београду - 

Друштво Сава Београд 

Дани словеначког 

филма 

Манифестација представља 

ревију савременог словеначког 

филма у 4 институције/сале у 

Београду, на којој ће бити 

приказано до 20 филмова и 

организоване трибине, а с 

циљем подстицања 

међукултурне сарадње. 

Национални савет словеначке 

националне мањине подржао је 

пројекат као приоритетан. 

Раније је суфинансијску 

подршку дало и Министарство. 

Комисија подржава овај 

пројекат.  



122 Словенци 

Национални савет 

словеначке 

националне мањине Београд 

Издавање часописа: 

Словеника: часопис за 

културу, науку и 

образовање  7 

Двојезични српско-словеначки 

часопис за културу, науку и 

образовање, у коме се објављују 

радови високог квалитета који 

се односе на Словенију, Србију, 

Словенце у Србији и српско-

словеначке културне везе. 

Национални савет словеначке 

националне мањине подржао је 

пројекат као приоритетан. 

Раније је суфинансијску 

подршку дало и Министарство. 

Комисија подржава овај 

пројекат. 

123 Украјинци 

Друштво за 

украјински језик, 

књижевност и 

културу "Просвита" Нови Сад 

130 година дуга 

историја 

Квалитетан, добро образложен 

пројекат који подразумева 

организацију различитих 

програма и активности 

(тематске изложбе, културно-

уметничких садржаја, 

концерата, научне 

конференције, међународних 

форума, сусрета и друго) у циљу 

обележавања 130 година 

досељавања Украјинаца на 

просторе бивше Југославије. 

Доприноси јачању капацитета 

субјеката у култури, унапређењу 

доступности културних 

садржаја, усклађен је са општим 

интересом у култури и 

циљевима и приоритетима 

конкурса, а реализатор 

располаже капацитетима 

потребним за реализацију 

пројекта.  

124 Хрвати 

Удруга буњевачких 

Хрвата "Дужијанца" Суботица Дужијанца 2021. 

Организација традиционалне 

манифестације деценијама 

доприноси неговању културе 

Хрвата у Војводини, организује 

се квалитетно и обухвата велики 

је број учесника и активности. 

Циљна група су сви грађани 

Суботице, чиме се даје значај 

мултикултуралности. Пројекат 

је од републичког значаја и 

усклађен је са циљевима и 

критеријумима конкурса.  

Национални савет је подржао 

пројекат. 



125 Хрвати 

Удружење 

"Хрватска 

читаоница Фишер" 

(Hrvatska čitaonica 

Fischer) Сурчин Београд 

Сурчинско јесење 

прело 

Представљање културне 

баштине Хрвата из Сурчина и 

Срема кроз старе предмете, 

везове, песме, игре и занате је 

занимљив и садржајан пројекат 

који негује културу Хрвата. У 

складу је са општим интересом у 

култури, приоритетима и 

критеријумима конкурса. Циљну 

групу, сем Хрвата у Сурчину, 

чине и Хрватi у Србији и 

региону чиме је утицај пројекта 

на квалитет културног живота 

Хрвата шири. Национални савет 

је подржао пројекат. 

126 Хрвати 

Фондација "Кро-

Фонд" Суботица Сријемци Сријему 

Заједничка манифестација 

Хрвата из Срема негује  културу 

и заједништво хрватске 

мањинске заједнице. Одржава се 

од 2013. године, сваки пут у 

другом месту. Пројекат је 

усклађена са општим циљевима 

и приоритетима конкурса и 

испуњава постављене 

критеријуме. Национални савет 

је подржао пројекат. 

127 Хрвати 

Фондација Антун 

Гусав Матош Београд 

Хрвати у Београду кроз 

повијест 

Пројекат је предвиђа 

организацију манифестације на 

којој ће се приказати хрватска 

историје и прошлост на 

територији Београда. Идеја је 

занимљива, ускладу је са 

општим интересом у култури и 

приоритетима конкурса, али не 

испуњава неке од критеријума 

конкурса: опис пројекта садржи 

историјске чињенице, а не опис 

пројектне активности. Буџетске 

ставке су разрађене, али будући 

да није дат опис активности, 

остаје нејасно на шта се односе. 

Будући да је национални савет 

подржао пројекат, предлог је да 

се исти подржи. 

128 Хрвати 

ХГУ "Фестивал 

буњевачки писама" Суботица 

21. Фестивал 

буњевачки писама 

Фестивал тамбурашког оркестра 

који изводи нове компоноване 

песме, поседује континуитет у 

извођењу и посвећен је очувању 

вокалне и језичке традиције 

Хрвата. Пројекат је у складу са 

приоритетима конкурса и 

значајно утиче на културни 

живот Хрвата, јер окупља 

велики број музичара и певача. 

Посебну вредност представља 

окупљање младих талената што 



доприноси професионализацији 

мањинске културе. Национални 

савет је подржао пројекат. 

129 Хрвати 

ХКПД "Матија 

Губец" Таванкут Таванкут 

10. Семинар 

буњевачког 

стваралаштва 

Десети јубиларни семинар у 

Тавакуту је традиционална 

манифестација, која промовипе 

буњевачко стваралаштво, 

плесове и ношње. Пројекат је 

квалитетан и занимљив и 

доприноси у јачању капацитета 

хрватске националне мањине 

која је подносилац пројекта. 

Стручни и уметнички 

капацитети за реализацију 

постоје. Тражени износ 

премашује средства која су 

опредељен на конкурсу, али се 

наводе други извори 

финансирања. Пројекат је добио 

подршку националног савета.  

130 Хрвати 

ХКЦ "Буњевачко 

коло"  Суботица 

14. Фестивал дјечјег 

стваралаштва "Дјеца у 

Дужијанци" 

Фестивал дечјег стваралаштва 

који се организује у оквиру 

традиционалне свечаности 

”Дужијанца” унапређује 

уметничко изражавање деце, као 

једне од   осетљивих група и 

развија у њима осећај за 

мултикултурализам. Пројекат је 

у складу са општим интересом у 

култури и приоритетима 

конкурса. Квалитетан је и 

разноврстан по садржају и 

поседује стручне и уметничке 

капацитете за реализацију. 

Финансијски план је логички 

разложен и повезан са 

активностима. Национални 

савет је подржао пројекат. 

131 Хрвати 

Хрватска читаоница 

Суботица Суботица 

20. Дани хрватске 

књиге и ријечи -  Дани 

Балинта Вујкова 

Четвородневна 

интердисциплинарна 

манифестација, посвећена 

неговању хрватске књижевности 

и културе, представља 

квалитетан и разноврстан 

програм, који обухвата и децу из 

вртића и основних школа која 

уче хрватски језик са 

елементина националне културе. 

Пројекат је у складу са 

приоритерима и циљевима 

конкурса. Вредности пројекта и 

тражена средства  премашују 

могућности министарства, али с 

обзиромм да је национални 

савет је подржао пројекат као 

најважнију културну 



манифестацију, претпоставка је 

да ће она бити обезбеђена. 

132 Хрвати 

Хрватско културно 

умјетничко друштво 

"Владимир Назор 

Сомбор" Сомбор 

"Назор чувар традиције 

сомборских Хрвата" - 

трећа фаза 

Пројекат дигитализације архиве 

КУД-а дорпиноси очувању 

нематеријалног културног 

наслеђа Хрвата у Војводини. 

Јединствен је по садржају, јер 

промовише мултикултуралност 

и обухвата млађе чланове 

друштва који ће наставити рад 

удружења. Стручни капацитет за 

реализацију постоје, активности 

су реалне и логички постављене. 

Пројекат по квалитету и 

континуитету има значај за 

ширу заједницу и у складу је са 

приоритетима конкурса.  

Национални савет је подржао 

пројекат. 

133 Хрвати 

Хрватско културно-

просветно друштво 

"Матија Губец" 

Рума Рума Школа тамбуре 2021 

Школа тамбуре за децу 

предшколског и школског 

узраста има традицију и 

доприноси професионализацији 

хрватске културе кроз едукацију 

деце  да свирају традиционалан 

хрватски инструмент. 

Активности предвиђају и обнову 

музичких инструмената и 

нотних записа, што је 

представља додатан  квалитет 

пројекта. Уметнички капацитети 

реализацију пројекта постоје. 

Тражена средства су реална. 

Национални савет је подржао 

пројекат. 

134 Цинцари 

Српско-цинцарско 

друштво "Луњина" Београд 

ДИГИТАЛНО 

СНИМАЊЕ 

ТРАДИЦИОНАЛНЕ 

ЦИНЦАРСКЕ 

МУЗИКЕ НА ЦД 

Пројекат подразумева снимање  

десет одабраних народних 

песама  цинцарске музике уз 

учешће чланова друштва 

"Луњина". Пројекат је у складу 

са општим интересом у култури 

и критеријумима конкурса, 

квалитетан је и разрађен у свим 

елементима, а планирани буџет 

је економичан.  

135 Цинцари 

ЦЕНТАР ЗА ЈЕЗИК 

И КУЛТУРУ 

ЦИНЦАРА НА 

БАЛКАНУ - 

МОСКОПОЉЕ Београд 

ДАНИ ЦИНЦАРСКЕ 

КЊИЖЕВНОСТИ 

Пројекат подразумева 

организацију сусрета 

цинцарских песника из Грчке, С. 

Македоније, Албаније, 

Румуније, Бугарске у жељи да 

сусрет постане стална 

манифестација која ће имати за 

циљ промоцију цинцарског 

језика и књижевног песничког и 

прозног стваралаштва на овом 

мањинском езику. Пројекат је 



добро осмишљен, циљ пројекта, 

опис пројектних активности и 

остали елементи пројекта 

детаљно су образложени и у 

складу су са општим интересом 

у култури и критеријумима 

конкурса.  

136 Црногорци 

Удружење 

Црногораца 

Ловћенца Ловћенац 

ДАНИ ЦРНОГОРСКЕ 

КУЛТУРЕ 

Пројекат је намењен 

црногорској националној 

мањини у општинама Мали 

Иђош, Врбас, Кула и Бачка 

Топола, а њиме се кроз културне 

манифестације (позоришне и 

гусларске) обележавају два 

црногорска национална датума - 

21. мај и 13. јул. Пројектом се 

негује језичко-културна 

особеност црногорске заједнице 

и подстиче на међукултурни 

дијалог. Национални савет 

црногорске националне 

заједнице препоручио је 

манифестацију као приоритетну. 

Комисија подржава пројекат.  

137 Црногорци 

УДРУЖЕЊЕ 

ЦРНОГОРАЦА 

СУБОТИЦЕ Суботица ШКОЛА ГУСАЛА 

Пројектом се планира 

организовање курса гуслања у 

Суботици и као његове 

завршнице једно концертно 

гусларско вече. Школа гусала 

постоји од 2017. године у 

Суботици, а имала је медијску 

промоцију на јавном тв сервису. 

Пројекат доприноси неговању 

културне особености црногорске 

националне заједнице и 

подстиче на међукултурну 

сарадњу, те га Комисија 

подржава. 

138 Чеси 

Удружење "Чеси 

Шумадије" Крагујевац 

Франтишек Александар 

Зах, централна личност 

чешке заједнице у 

Србији (2. фаза 

пројекта) 

Пројекат се заснива на 

истраживању и обради архивске 

грађе и литературе о 

Франтишеку Заху, првом 

начелнику Генералштаба српске 

војске, а који се сматра и 

најзначајнијом личношћу чешке 

заједнице у Србији 19. века. 

Ради се о наставку друге фазе 

научно-истраживачког пројекта 

којим се афирмишу српско-

чешке културне и историјске 

везе. Министарство је претходно 

подржало овај пројекат. 

Комисија подржава  пројекат.  



139 Чеси 

Чешка беседа 

Београд Београд 

Реиздање књиге О 

Чесима и њиховим 

потомцима у Србији 

јужно од Саве и Дунава 

Пројекат обухвата штампање 

реиздања књиге О Чесима и 

њиховим потомцима у Србији 

јужно од Саве и Дунава, која је у 

свом првом издању из 2015. 

године имала тираж од 200 

примерака, да би се у овом 

другом издању на српском 

језику одштампало 500 

примерака. Књига од 268 страна 

јесте индекс знаменитих Чеха 

који је сачинио Вук Петровић, 

потомак чешке породице и 

некадашњи председник 

Удружења "Чеси Шумадије". 

Пројекат ширег регионалног 

опсега и доприноси и доприноси 

међукултурној едукацији и 

сарадњи и јачању капацитета 

субјеката у култури. Комисија 

подржава пројекат јер 

публикацију сматра 

репрезентативном за чешку 

националну заједницу у Србији. 

 

 

 

У области културних делатности националних мањина у Републици Србији по расписаном јавном конкурсу 

Министарства културе и информисања од 22. јануара 2021. године ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у области културних делатности националних мањина у Републици Србији у 2021. 

години, за пројекте који нису подржани Комисија је констатовала следеће: 

 

р.бр. 
национална 

мањина 

подносилац и 

корисник место назив пројекта образложење 

1 Бошњаци 

Kitchen TV d.o.o. 

Beograd Београд 

Сабихина софра - 

традиционална 

слана и слатка јела 

Пројекат је издавачко-промотивног 

карактера и подразумева штампање 

књиге рецепата традиционалне 

бошњачке кухиње и њену медијску 

промоцију и презентовање у више 

градова Србије, а с циљем очувања овог 

вида традиције кроз њено популарисање 

међу Бошњацима средњошколског и 

студентског узраста као и код остале 

популације у Србији. Буџет није 

економичан и уопштен финансијски 

план не оправдава високо постављени 

буџет. Недовољно јасно како пројекат 

утиче на мултикултурну дијалог и 

међусобно уважавање. Комисија се није 

уверила у његову иновативност, па овом 



приликом даје предност другим 

пројектима исте мањине. 

2 Бошњаци 

Центар за 

бошњачке 

студије (ЦБС) 

Тутин Тутин 

ЦБС БИБЛИОТЕКА 

- опремање 

библиотеке и 

читаонице 

Пројекат подразумева опремање 

Библиотеке Центра за бошњачке студије 

заменом дотрајалог инвентара, 

опремањем полицама за књиге, 

снабедавање рачунарском опремом, као 

и адаптирање расположивог простора од 

120 м2 који би се оптимално уредио да 

би се добила засебна читаоница. Циљ 

пројекта је да се допринесе унапређењу 

рада и његовој модернизацији. 

Бошњачко национално вијеће у свом 

достављеном мишљењу о приспелим 

пријавама за суфинансирање није 

уврстило овај пројекат ни у првих 30 по 

препорученом приоритету. Комисија га 

није оценила као приоритетан и 

предност је дала другим пројектима 

исте националне заједнице. 

3 Власи 

Балканолошки 

институт САНУ и 

Анамарија 

Сореску-

Маринковић Београд 

Траговима 

Тихомира 

Ђорђевића - 

културне, 

фолклорне и 

лингвистичке 

промене у 

североисточној 

Србији, сто година 

касније 

Пројекат се бави репликацијом 

теренских истраживања етнолога 

Тихомира Ђорђевића презентованих у 

раду "Кроз наше Румуне" с циљем да 

поновна истраживања покажу ниво 

промена (културних, језичких, 

фолклорних, демографских) до којих је 

дошло у оквиру влашке заједнице у 

последњих сто година.  Пројекат не 

одговара  у потпуности критеријумима 

конкурса и није подржан од стране 

Националног савета Влаха. Комисија је 

уважила мишљење националног савета 

и предност даје другим пројектима 

мањине.  

4 Горанци 

Дом културе 

"Грачаница" Грачаница 

Изоловане средине-

стварање, страх и 

култура као слобода 

Пројекат се бави организовањем 

трибина на тему страха као феномена са 

којим живе припадници  националних 

мањина на Косову и Метохији са 

акцентом на горанску и ромску 

заједницу. Пројекат је детаљно 

разрађен, али акценат је стављен на 

елементе који се не уклапају у 

критеријуме конкурса. Не постоји 

довољној мери уверење у допринос 

предложених трибина културном 

животу заједнице.    



5 Румуни 

НОВИНСКО 

ИЗДАВАЧКА 

УСТАНОВА 

"ЛИБЕРТАТЕА" 

- CASA DE 

PRESĂ ŞI 

EDITURĂ 

"LIBERTATEA" Панчево 

"Плутајуће острво", 

књига - песме 

аутора Славка 

Алмажана 

Пројекат се бави издавањем збирке 

песама на румунском језику аутора 

Славка Алмажина који иза себе име 

завидну стваралачку и преводилачку 

каријеру. Реч јео добром пројекту, али 

предност се даје другом пројекту истог 

предлагача чији је финансијски план 

економичнији, степен утицаја  

значајнији и  у већој мери усклађен са 

општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса. 

Национални савет румунске националне 

мањине подржао је пројекат.  

6 Русини 

Русинско 

народно 

позориште 

"Петро Ризнич 

Ђађа" 
Руски 

Крстур 

Књига (монграфија) 

- 50 година РНТ 

"Петро Ризнич 

Ђађа" 

Израда и штампање монографије за 50. 

година   постојања позоришта је у 

складу са приоритетима конкурса, 

неговања културе мањина и јачање 

капацитета, и усклађен је са општим 

интересом у култури. Узимајући у обзир 

озбиљност захвата писања монографије, 

поставља се питање капацитета за 

израду овако захтевне публикације. 

Финансијски план је разрађен, али се не 

наводи како ће  монографија бити 

дистрибуирана и презентована широј 

јавности након манифестације.  

7 Словаци 

"Савремена 

пословна обрада" 

Д.О.О. САВПО 

ДОО 
Стара 

Пазова 

Мартин Пребуђила - 

Проф. Др Ана 

Марић "Народни 

обичаји и сујеверја 

Словака у Старој 

Пазови" 

Књига планирана као резултат овог 

пројекта бави се народним обичајима и 

веровањима Словака у Старој Пазови и 

садржи 18 текстова проф. др Ане 

Марић. Намењена је научно-

истраживачким радницима из области 

дијалектологије, али и широј публици. 

Пројекат је локалног карактера и не 

доприноси у довољној мери културном 

животу заједнице. Пројекат није 

подржао Национални савет словачке 

националне мањине.    

8 Словаци CompuTech doo Београд 

Љубомир Фелдек - 

ПРОБА / SKÚŠKA 

Квалитетан пројекат који подразумева 

превод и штампу комада "Проба" 

Љубомира Фелдека, у циљу упознавања 

српске културне јавности са овим 

аутором и друге активности везане за 

промоцију дела. Превод је 90% урађен. 

Публиковало би се билингвално издање. 

Пројекат доприноси унапређењу 

доступности културних садржаја и 

испуњава конкурсне критеријуме. 

Финансијски план је усклађен са планом 

активности, међутим доводи се у 

питање реализација пројекта имајући у 



виду проценат средстава који се тражи 

од Министарства (100%). Пројекат није 

подржао Национални савет словачке 

националне мањине. Комисија је 

одлучила да предност да другим 

пројектима мањине.   

9 Словаци 

ИЗДАВАЧКА 

КУЋА АГОРА Зрењанин 

Зденка Валент 

Белић: ОБЛИЦИ 

УНУТРАШЊЕГ 

РЕЉЕФА (ЕСЕЈИ И 

КРИТИКЕ) 

Пројектне активности имају за циљ 

издавање публикације која садржи 16 

компаративних књижевно-критичких 

текстова и есеја у којима се ауторка 

бави питањима језика, књижевности, 

идентитета, конкретним књижевним 

српским и словачким ствараоцима. 

Пројекат не доприноси у довољној мери 

културном животу заједнице и није 

усклађен са могућностима овог 

конкурса. Пројекат није подржао 

Национални савет словачке националне 

мањине.  

10 Словаци 

Основна школа 

"Јозеф Марчок 

Драгутин" 

Гложан Гложан 

Књига 250. година 

школства у Гложану 

Пројекат подразумева истраживачки 

рад, писање и штампу књиге о школству 

у Гложану. Пројекат је локалног 

карактера и не доприноси у довољној 

мери култуном животу заједнице. 

Пројекат је подржао Национални савет 

словачке националне мањине, али став 

комисије је да се предност да другим 

пројектима мањине.   

11 Хрвати 

Новинско 

издавачка 

установа 

"Хрватска ријеч" Суботица 

Збирна песма 

"Завеслај у крај" 

Издавање песничке збирке младе 

хрватске песникиње Марије Брзић из 

Сурчина доприноси очувању и 

унапређењу хрватске културе, јер се 

негује не само матерњи језик и 

књижевност Хрвата, већ  и подржава 

стваралаштво жена и младих. Пројекат 

је у складу са општим интересом у 

култури и конкурсним критеријумима и 

доприноси културном животу Хрвата и 

развоју мањинске књижевности у 

Војводини.  Буџет је јасно образложен. 

Предлог је да се пројекат не подржи, 

будући да је подржано штампање 

збирке друге хрватске књижевнице. 

12 Бошњаци 

Културни центар 

Нови Пазар 
Нови 

Пазар 

Награда Културног 

центра Нови Пазар 

"Амир Даутовић" 

2021. 

Пројекат је од локалног значаја и сведен 

је на доделу награде изабраном 

појединцу за доприносе у неговању 

културно-језичке особености 

националних мањина и на подстицање 

на међукултурни дијалог. Према 

представљеном плану активности, 

манифестација је већ одржана (10. 



фебруара 2021), тиме и окончана у 

време док је трајало пријављивање на 

објављени конкурс. Комисија не 

подржава захтев за финансирање 

манифестације и предност даје другим 

пројектима истог подносиоца.  

13 Бошњаци 

Културни центар 

Нови Пазар 
Нови 

Пазар 

Традиционални 

бајрамски концерт 

Музичка манифестација стара 16 

година, некомерцијалног карактера и 

регионалног значаја, у двосатном 

трајању. Промовише бошњачку 

традицију везану за верске исламске 

свечаности у виду концерта који окупља 

афирмисане хорове и извођаче 

севдалинки, илахија и касида и 

иностране госте. С обзиром на 

ограничени износ финансијских 

средстава којим се располаже, и како су 

већ подржане манифестације сличног 

садржаја за исту националну мањину, 

по одлуци Комисије овог пута предност 

су добила два друга пројекта истог 

подносиоца. 

14 Бошњаци 

Народна 

библиотека 

"Доситеј 

Обрадовић" Нови 

Пазар 
Нови 

Пазар 

Истраживање 

порекла назива 

насељених места у 

Новом Пазару 

Пројекат се заснива на истраживању 

порекла назива нопозарског насеља 

(градских четврти и околних села) и у 

његовој реализацији подносилац 

пројекта користи своје људске ресурсе. 

Пројекат подразумева теренски рад, 

обраду прикупљене грађе и израду 

монографије. Пројекат је детаљно и 

прецизно образложен. Нажалост, 

Комисија је морала да одбаци овај 

пројекат, јер располаже ограниченим 

финансијским средствима, те.је у 

одлучивању референтна била листа 

приоритета. Комисија је предност дала 

другом пројекту истог предлагача. 

Комисија је узела у обзир и мишљење 

Бошњачког националног вијећа које овај 

пројекат није уврстило у 20 

приоритетно препоручених.  

15 Бошњаци 

Народна 

библиотека 

"Доситеј 

Обрадовић" Нови 

Пазар 
Нови 

Пазар 

Штампање 

допуњеног издања 

књиге "Избор 

Посланикових 

хадиса" 

(приређивач: Јакуп 

Мемић) 

Пројекат се заснива на реиздању 

„Избора посланикових хадиса“ коју је 

првобитно приредио Јакуб Мемић 1984. 

године. Књига нема електронски запис и 

неопходан је комплетан унос рукописа, 

његова лекторско-коректорска обрада у 

делу на арапском  језику и у делу на 

босанском језику, као и нови прелом 

књиге. Овај зборник хадиса је значајан 

за муслиманску верску доктрину. 



Међутим, финансијски план не 

укључује више извора финансирања и 

Комисија сматра да му опредељивање 

средстава не би обезбедило реализацију. 

Стога је Комисија одлучила да овај 

пројекат не подржи, већ даје предност 

другим пројектима истог предлагача.  

16 Мађари 

Библиотека 

"Сарваш Габор" 

Ада Ада 

Модернизација 

технологија у 

спомен соби 

"Сарваш Габор" 

Модернизација спомен собе Сарваша 

Габора новим технологијама, има за 

циљ приближавања културне 

заоставштине и научног рада  мађарског 

лингвисте свим заинтересованим без 

обзира на њихову националну 

припадност. Пројекат је у складу са 

приоритетима конкурса, јер доприноси 

професионлаизацији и мањинске 

културе и модернизацији рада 

библиотеке. Ипак, пројакат не приказује 

на довољно јасно, на који се начин 

унапређује партиципацију мађарске 

националне мањине у културни живот 

Србије, што је циљ конкурса, те је 

предност дата другим пројектима. 

17 Мађари 

НАРОДНА 

БИБЛИОТЕКА - 

БЕЧЕЈ Бечеј Стих се рађа 

”Књижевни конкурс” је у складу је са 

циљем и приоритетима конкурса, јер 

унапређује учешће деце и омладине у 

области књижевности и подстиче младе 

ствараоце да својим будућим радом 

допринесу очувању културних и 

језичких особености Мађара у 

Војводини. Пројекат је интерсантан, али 

је због ограничених средстава предност 

дата издањима која су на листи 

националног савета боље рангирана. 

18 
Мултикулт

урно 

Дом културе 

Пријепоље Пријепоље 

Дечја позоришна 

представа "КАКО 

СУ НАСТАЛЕ 

РУЖНЕ РЕЧИ" 

Позоришни пројекат у сарадњи с две 

основне школе с циљем унапређивања 

квалитета културног живота осетљивих 

група међу припадницима националних 

мањина, конкретно деце Рома и 

Бошњака. Пројекат је малог опсега и 

сведеног локалног значаја. Комисија се 

одлучила да овом приликом подржи 

друге пројекте мултикултурног 

садржаја. 



19 Роми 

Дом културе 

Рома Лесковац Лесковац 

ДИГИТАЛНО 

МЕСТО СЕЋАЊА 

Пројекат предвиђа обележавање 80 

година од стрељања Рома у Лексовцу, 

заједно с Јеврејима и Србима, од стране 

немачких окупационих власти, а та 

комеморација је сведена на интернет-

презентацију о догађају, на кратки филм 

који би изнео податке о догађају и на 

изради дигиталне 3Д анимације 

постојећег споменика жртвама нацизма. 

Култура сећања је изузетно битна, 

међутим, овај пројекат, нажалост, нема 

садржајну иновативност и упитан је и 

степен утицаја овако замишљеног 

пројекта на културни живот ромске 

заједнице. Комисија не подржава 

пројекат.  

20 Румуни 

Градски музеј 

Вршац Вршац 

Изложба 

фотографија цркви 

брвнара "ЦРКВЕ 

БРВНАРЕ - 

ТРАГОВИ 

ДУХОВНОСТИ И 

ТРАДИЦИЈЕ" 

Акценат у пројекту је на промоцији 

градитељаства цркви у дрвету у 

суседној Румунији, упознавање се 

врхунским достигнућима румунске 

културе из ове области градитељаства, 

кроз организовање изложбе.  Пројект је 

користан и добро образложен, међутим, 

не доприноси у довољној мери 

културном животу заједнице.  Предност 

се даје другим пројектима мањине. 

Национални савет румунске националне 

мањине подржао је пројекат. 

21 Румуни 

Дом културе "3. 

октобар" 

Банатско Ново 

Село 
Банатско 

Ново Село 

Издавање музичког 

диска румунске 

традиционалне 

музике "Банатска 

плетеница" 

Пројекат треба да резултира издавањем 

музичког диска "Банатска плетеница" на 

коме млади професионални музичари 

кроз више нумера представљају 

традиционалну вредност румунске 

музике као дела музичке баштине 

Балкана.  Пројекат у довољној мери не 

доприноси културном животу заједнице. 

Национални савет румунске националне 

мањине је подржао пројекат. Комисија 

је става да је пројекат добар и да за 

његову реализацију могу да се обезбеде 

средства из других извора, па предност 

даје другим пројектима мањине. 

22 Словаци 

Словачко 

војвођанско 

позориште у 

Бачком Петровцу 
Бачки 

Петровац 

ППП (Пет 

Представа у 

Позориштима) - 

Гостовања СВП 

Реч је о редовним активностима 

позоришта и реализацији репертоара 

истог који подразумева гостовање са пет 

представа. Активности нису у довољној 

мери развијене  па ни буџет није у том 

смислу спецификован. Пројекат није 

усклађен са могућностима овог 

конкурса. Пројекат је подржао 

Национални савет словачке националне 



мањине, али комисија је дала предност 

другим пројектима мањине.  

23 Словаци 

Установа за 

културу Дом 

културе "3. 

октобар" 

Ковачица Ковачица 

Набавка народних 

ношњи за КУД "В 

широм поли 

хрушка" 

Пројектом се планира набавка комплета 

словачких ношњи за културно-

уметничко друштво чији музичко-

фолклорни ансамбл располаже са малим 

бројем костима. Пројекат је локалног 

карактера и у потпуности се не односи 

на приоритете конкурса. Пројекат није 

подржао Национални савет словачке 

националне мањине.  

24 Словаци 

Установа за 

културу Дом 

културе "3. 

октобар" 

Ковачица Ковачица 

"МАШКОВИ 

ДАНИ" - 

Позоришни дани у 

Ковачици 

Пројекат који подразумева организацију 

манифестације која траје више од 20 

година у циљу презентације позоришта 

и позоришних представа  из словачких 

средина у Србији, те гостовање других 

представа из земље и иностранства. 

Пројекат доприноси  јачању капацитета 

субјекта у култури и у складу је са 

приоритетима конкурса, али постоји 

могућност финансирања из других 

извора. Национални савет словачке 

националне мањине није подржао 

његову реализацију.  Комисија се слаже 

са одлуком националног савета и става 

је да предност да другим пројектима 

истог предлагача. 

25 Словаци 

Установа за 

културу Дом 

културе "3. 

октобар" 

Ковачица Ковачица 

23. ПОКРАЈИНСКИ 

ДЕЧИЈИ 

ФЕСТИВАЛ 

ПОПУЛАРНЕ 

МУЗИКЕ ЛЕТИ 

ПЕСМА, ЛЕТИ 

Фестивал са традицијом од 1991. године 

који промовише музичко стваралаштво 

(извођење песама, компоновање, писање 

текстова за песме)  намењен деци. 

Пројекат је добро осмишљен, али став 

комисије је да не доприноси у довољној 

мери културном животу заједнице и 

предност даје другим пројектима 

мањине.  

26 Словаци 

Установа за 

културу Дом 

културе "3. 

октобар" 

Ковачица Ковачица 

Осавремењивање 

сценске светлосне 

опреме 

Пројекат намењен набавци сценске 

светлосне опреме није довољно 

усклађен са приоритетима  и 

могућностима конкурса. Пројекат није 

подржао Национални савет словачке 

националне мањине.  

27 Албанци 

К.У.Д. 

"Shqiponjat" Бујановац 

Култура је наш 

идентитет "Заштита 

и неговање 

традиције" 

Пројекат се односи на очување, заштиту 

и неговање традиције кроз албанске 

игре и обухвата организацију три јавна 

концерта (у Бујановцу, Прешеву и 

Медвеђи) и других сценских и музичких 

форума који ће имати такмичарски 

карактер. Пројекат је добро осмишљен, 

али став комисије је да не доприноси у 

довољној мери културном животу 



заједнице и предност даје другим 

пројектима мањине.  

28 Албанци 

Културно 

уметничко 

друштво 

"ЈЕХОНА" Бујановац 

Фестивал Дани 

дијаспоре 

Пројекат подразумева организацију 

фолклорног фестивала, међународног 

карактера са учесницима из Турске, 

Македоније и Албаније, а све у циљу 

неговања и промовисања култура и 

традиција народа Балкана  песмом, 

игром, музиком. Детаљним описом 

пројекта нису у довољној мери 

представљене информације о 

планираним садржајима, а буџет је 

неекономичан - нема других извора 

финансирања. Национални савет 

албанске националне мањине није 

подржао пројекат.    

29 Албанци 

удружење 

Албанско 

културно 

друштво 

"Перспектива" Бујановац 

ДАНИ АЛБАНСКЕ 

КУЛТУРЕ 

Пројектом се подстиче стваралаштво на 

матерњем језику и афирмација културе 

албанске мањине кроз организовање  

књижевних вечери регионалног 

карактера, сусрета са књижевним 

ствараоцима и пратеће културне 

програме. Пројекат је добро осмишљен, 

али став комисије је да не доприноси у 

довољној мери културном животу 

заједнице и предност даје другим 

пројектима мањине. Национални савет 

албанске националне мањине није 

подржао пројекат. 

30 Албанци 

Удружење за 

наслеђе и 

културно 

стваралаштво 

Прешево Прешево 

Издавање 

публикације: 

"Непокретно 

материјално 

културно наслеђе 

Прешева, Бујановца, 

Медвеђе и осталих 

региона" 

Пројекат се односи на издавање 

публикације која је резултат научног 

скупа организованог прошле године, 

подржаног од стране Министарства.  

Пројекат је детаљно образложен, као и 

његова финансијска структура. Имајући 

у виду да је реч о финализацији  

пројекта, чији исход прикупљања 

радова није у потпуности известан, 

комисија даје предност другим 

пројектима мањине, уверена да за дате 

пројектне активности средства могу да 

се обезбеде из других извора.  

31 Албанци 

Удружење за 

наслеђе и 

културно 

стваралаштво 

Прешево Прешево 

Промоција и 

презентација 

албанске културе 

односно културне 

баштине - сусрети 

стваралаца културе 

региона 

Реч је о манифестацији која 

подразумева организацију различитих 

програма (изложбе фотографија, 

промоција књиге,  трибина) чији је циљ 

презентација албанске културе односно 

културне баштине, те приближавање 

регионалних култура, сарадња и 

упознавање стваралаца из Србије, 

Македоније, Албаније.  Пројекат 



одговара приоритетима конкурса, али 

комисија даје предност другом пројекту 

истог предлагача.  Национални савет 

албанске националне мањине није 

подржао овај пројекат.  

32 Бошњаци 

КУД "ИСА-БЕГ" 

Нови Пазар 
Нови 

Пазар 

Видео спотови 

духовних песама 

новопазарског краја 

2021 

Пројекат се заснива на снимању три 

музичка видео-спота с извођењем 

духовне муслиманске песме, од којих би 

један спот био међукултурног карактера 

и укључио би и православни хор. 

Пројекат је усмерен на младе и 

подстиче њихову креативност кроз 

очување музичке традиције мањинске 

групе. Министарство је претходне 

године подржало овај исти пројекат. 

Међутим, због ограничених 

финансијских средстава којим се 

располаже, и пратећи листу приоритета 

из великог броја приспелих пријава за 

суфинансирање пројеката, Комисија је 

одлучила да овом приликом да предност 

другом пројекту истог подносиоца. 

Комисија је у одлучивању узела у обзир 

и мишљење Бошњачког националног 

вијећа које овај пројекат по редоследу 

приоритета није уврстило у првих 25 

препоручених.  

33 Бошњаци 

Културно-

уметничко 

друштво младих 

Нови Пазар 
Нови 

Пазар Срмени колан 

Пројекат се бави истраживањем срменог 

колана као традиционалне свадбене 

бошњачке ношње и осмишљен је као 

теренско и архивско истраживање и као 

резултат снимање документарног 

филма. Пројекат је најављен као 

стручно истраживање фолклорне 

нематеријалне баштине. Наводи се више 

извора финансирања. Комисија није 

оценила као приоритет овај пројекат, па 

се овом приликом определила за други 

пројекат истог предлагача. 

34 Бошњаци 

ЛОКАЛ 

МЕДИЈА ПЛАН 
Нови 

Пазар 

Севдалинка - 

пространство чежње 

и љубавног жара 

Пројекат се заснива на одржавању пет 

јавних часова на тему севдалинке за 

ученике пет основних и средњих школа 

у Пријепољу, Прибоју и Новој Вароши. 

Овај едукативни пројекат је релативног 

малог обухвата, стога га Комисија не 

подржава, већ даје предност пројектима 

ширег обухвата с већим утицајем на 

културни живот заједнице.  



35 Бошњаци Матица Бошњака 
Нови 

Пазар 

Конференција - 

"Језик као место 

сусрета и раскршћа" 

Пројекат се састоји од организовања и 

одржавања научно-стручне 

конференције из области лингвистике, 

књижевности, историје, философије и 

социологије, као и издавања зборника 

радова с одржане конференције. Као 

језик публикације наводе се босански и 

српски. Високо буџетско потраживање 

од стране подносиоца не може бити 

удовољено због ограничених средстава 

којим располаже Министарство. Уз то, 

конференција је представљена као 

општег лингвистичког типа а не циљано 

везана за бошњачку националну 

заједницу и њен матерњи језик, те је 

Комисија одлучила да предност да 

другим пројектима који непосредније 

доприносе културној афирмацији 

бошњачке заједнице у Србији. 

36 Бошњаци Матица Бошњака 
Нови 

Пазар 

"Разговори на 

Босанчици" 

Намера пројекта је да се у двотомно 

штампано издање преточе изабрани 

телевизијски интервјуи с бошњачким 

интелектуалцима, писцима и 

универзитетским професорима из 

Србије и из балканске регије које је 

аутор Јахја Фехратовић водио у тв-

серијалу од 50 епизода, снимљеном у 

периоду 2010–2020 на ТВ Санџак. Буџет 

није економичан у спецификацији 

трошкова која је дата. Комисија није 

оценила као приоритет овај пројекат, па 

се овом приликом определила за друге 

пројекте из бошњачке заједнице. 

37 Бошњаци 

Национални 

савет бошњачке 

националне 

мањине  
Нови 

Пазар 

ЛИКОВНА 

КОЛОНИЈА 

СЈЕНИЦА 2021 

Пројектом се предлаже организовање 

ликовне колоније. С обзиром на то да 

већ постоји традиционална 

дводеценијска ликовна колонија на 

простору који насељавају припадници 

бошњачке националне мањине, а коју је 

Министарство подржало неколико пута, 

Комисија није оценила као приоритет 

овај пројекат, па се овом приликом 

определила за друге пројекте истог 

предлагача. 

38 Бошњаци НОВО ДОБА 
Нови 

Пазар 

Бошњачка култура у 

Србији - јуче, данас, 

сутра 

Пројекат истраживачког карактера у 

виду документарног видео-материјала 

на тему шта мањинске групе могу дати 

у обогаћивању културе у целој Србији. 

Пројекат је крајње уопштен, без јасно 

профилисања предмета бављења и 

недовољно образложен да би оправдао 



своју иновативност и значај. Комисија 

не подржава пројекат.   

39 Бошњаци 

Тутинска 

иницијатива 

младих Тутин 

Школа креативног 

писања на 

босанском језику 

Пројекат је заснован на организовању 

радионица креативног писања у Тутину 

с циљем афирмације културног дијалога 

и међусобне толеранције и неговања 

склоности и способности писменог и 

усменог изражавања. Пројекат је 

недовољно разрађен и образложење не 

убеђује у његову иновативност и већи 

значај. Финансијски план не укључује 

више извора финансирања. Комисија не 

подржава пројекат.  

40 Бошњаци 

Удружење 

Турака у Србији 
Нови 

Пазар 

ВЕЧЕ СРПСКО-

ТУРСКЕ МУЗИКЕ 

Садржај пројекта је уопштено 

представљен, без јасне разрађености и 

недовољно образложен да би оправдао 

своју иновативност и значај. 

Финансијски план не укључује више 

извора финансирања. Комисија не 

подржава пројекат. 

41 Бошњаци 

Центар за 

развојну 

политику и 

сарадњу 
Нови 

Пазар 

Дердемез као 

сакупљач и чувар 

народног блага (2. 

део) 

Пројекат се заснива на истраживању и 

систематизацији стваралаштва Хусеина 

Дердемеза на територији сјеничко-

пештерске висоравни: песме, приче, 

загонетке, пословице, изреке, брзалице, 

итд. Усмерен је на афирмацију 

културног наслеђа и стваралаштва. 

Министарство је прошле године 

подржало оај исти пројекат. Услед 

прилива великог броја пријава за 

суфинансирање пројеката, и 

ограничених финансијских средстава 

којим се располаже, Комисија је следила 

листу приоритета, те је овом приликом 

одлучила да предност да другим 

пројектима исте националне заједнице 

за које је проценила да су ширег 

обухвата за афирмацију бошњачке 

заједнице. Комисија је узела у обзир и 

мишљење Бошњачког националног 

вијећа које овај пројекат није уврстило у 

приоритетне тиме што га није сврстала 

у првих 25 препоручених.  

42 Бугари 

Центар за 

културу, 

информисање и 

заштиту права 

националних 

мањина 

РАЗВИТИЕ 
Босилегра

д 

Култура у улози 

јачања активизма 

грађана у бугарској 

националној 

заједници 

Детаљно разрађеним пројектом је 

предвиђена израда перформанса младих 

из општина Босилеград, Димитровград, 

Ћустендил и Крива Паланка на текст 

који ће бити писан и прилагођен током 

трајања пројекта. Пројекат одговара 

приоритетима конкурса. Према 

достављеном плану активности, 



реализација програма је у току. 

Национални савет бугарске националне 

мањине подржао је пројекат. Имајући у 

виду ограничени буџет, предност је дата 

другим пројектима  мањине.  

43 Буњевци 

Буњевачки 

Културни Центар 

"Лемешки 

Буњевци" 
Светозар 

Милетић 

"Буњевачка 

Дужијанца 2021" 

 Традиционално обележавање 

националног празника ”Буњевачка 

Дужијанца 2021” (јун-август), 

посвећеном завршетку жетве у складу је 

са циљем и приоритетима конкурса, јер 

негује буњевачку културу и обичаје. 

Иако је локалног карактера, има велики 

значај за културни живот и идентитет 

Буњеваца. Стручни и уметнички 

капацитети за реализацију постоје, 

финансијски план је детаљно разложен. 

Будући да је Дужијанца подржана у 

Суботици, предлог је да се овај пројекат 

не подржи.. 

44 Буњевци 

К.У.Д.Ж. 

"БРАТСТВО" Суботица 

БУЊЕВЦИ КРОЗ 

ПЕСМУ, ИГРУ И 

НОШЊУ 

Пројекат се уклапа у критеријуме 

конкурса, јер доприноси 

професионализацији буњевачке културе 

путем обраде буњевачких 

традиционланих песама, прикупљања 

нотних записа о играма и песмама и 

приказивања народне ношње.  Међутим, 

опис пројекта и циљна група су широко 

постављени, а значајан део буџетских 

средстава предвиђен је за путовања у 

земљи и иностранству, што представља 

ризик због могућих ограничења кретања 

у време пандемије.  

45 Буњевци КУД "Буњевка" Суботица 

Позоришна 

представа "Манда 

Војнисева" 

Пројекат доприноси неговању драмског 

и књижевног стваралашта Буњеваца, јер 

предвиђа извођење позоришне 

представе, по драмском тексту 

буњевачке књижевнице Ђорђевић 

Малагурски. Представа поседује снажан 

елеменант родне равноправности, јер 

радња из женског угла описује живот на 

салашу и патријархалне описе у 

буњевачким породицама. Активност је 

усклађена са општим интересом у 

култури и приоритетима конкурса. 

Стручни и уметнички капацитети 

потребни за реализацију постоје. 

Тражени износ за активности је далеко 

већи од онога који је предвиђен 

конкурсом, а пошто постоји могућност 

финансирања из других извора, предлог 

је да се предност да другим пројектима. 



46 Буњевци 

Удружење 

грађана 

"Буњевачка 

матица" Суботица 

8. ЛИКОВНА 

КОЛОНИЈА 

БУЊЕВАЧКЕ 

МАТИЦЕ 

Организовање ликовне колоније на 

Палићу има за циљ неговање ликовне 

уметности Буњеваца, кроз израду слика 

техником сламе и на платну, чиме се 

негује уметничка особеност буњевачке 

мањине. Пројекат је у складу са 

приоритетима конкурса, јер унапређује 

капацитете буњевачких ликовних 

уметника,  али није од националног 

значаја. Изузев информације да ће  

слике након колоније бити изложене у 

просторијама Буњевачке матице, не 

наводи се на који ће начин шира јавност 

бити обавештена о буњевачкој 

уметности. Предност је дата другим 

пројектима који имају шири утицај на 

културни живот Буњеваца и других 

грађана ван Суботице. 

47 Буњевци 

Удружење 

грађана 

"Буњевачко коло" 

Сомбор Сомбор 

Традиционална 

манифестација 

"Буњевачка 

дужионица" у 2021. 

години 

Традиционално обележавање 

”Буњевачке Дужионице 2021” (април-

јул) у Сомбору и насељу Градина је у 

складу са општим интересом и 

приоритетима конкурса. Стручни и 

уметнички капацитети за реализацију 

постоје, планиране су квалитетне и 

занимљиве. Будући да је слична 

манифестација већ подржана у 

Суботици, предлог је да се овај пројекат 

не подржи, поготово зато што постоји 

могућност финансирања и из других 

извора.  

48 Власи "КОРЕНИ" Раброво 

Фестивал влашког 

народног 

стваралаштва 

"ОМОЉАНЦА" 

Реч је о комплексној манифестацији која 

представља фестивал народног 

стваралаштва Влаха и  доприноси 

очувању нематеријалног наслеђа и 

идентитета влашке мањине. Пројекат је 

у складу са критеријумима конкурса и 

раније је био подржан од стране 

Министарства. Национални савет Влаха  

није у потпуности подржо пројекат, уз 

образложење да је у постојећој 

епидемиолошкој ситуацији под знаком 

питања одржавање планираних 

активности. Имајући у виду 

рестриктивни буџет и расположива 

средства, а уважавајући став 

националног савета комисија даје 

предност другим пројектима мањине.   



49 Власи 

Удружење 

"Гергина" 

Неготин Неготин 

12. 

Интернационални 

фестивал влашке 

музике "Гергина 

2021" Неготин 

Пројекат подразумева организацију 

традиционалне манифестације 

доказаног квалитета која афирмише 

изворну влашку музику и подстиче 

учешће младих такмичара. Намењен је 

како припадницима влашке заједнице, 

тако и ширем окружењу. Пројекат 

одговара приоритетима конкурса. 

Национални савет Влаха није у 

потпуности подржо пројекат. Комисија 

је става да предност да другим 

програмима који се одржавају у 

Неготину, а који су иновативнији.  

50 Власи 

Удружење за 

побољшање 

квалитета живота 

"Кључ" Кладово Кладово 

Међународни 

симпозијум 

"Стазама влашке 

културе" 

Реч је о организацији међународног 

симпозијума који представља сусрет 

истраживача културе влашке заједнице 

из Србије, Румуније и Русије са 

радовима из области етнографије и 

етнологије, антропологије, филологије и 

историје.  Пројекат не одговара  у 

потпуности критеријумима конкурса и 

није подржан од стране Националног 

савета Влаха. Комисија је уважила 

мишљење националног савета и 

предност даје другим пројектима 

мањине.  

51 Горанци 

Удружење 

грађана ВрачАрт Београд 

"Дани културног 

наслеђа и промоција 

културе 

ГОРАНАЦА" 

Реч је о  вишедневној организацији 

културних програма - филмова, 

изложби, предавања о значају горанске 

мањине и њеном утицају на развијање 

културе Балкана. Сви планирани 

програми се организују у Београду.  

Пројекат је у складу са критеријумима 

конкурса, али циљ пројекта је уопштен 

и саме пројектне активности не 

доприносе у довољној мери културном 

животу заједнице. Финансијски план 

пројекта није усклађен са могућностима 

овог конкурса.  

52 Грци 

Српско-грчко 

КУД 

"Кантакузина" 

Смедерево Смедерево 

Културне 

активности српско-

грчког КУД-а 

"Кантакузина" 

Смедерево за 2021. 

годину 

Ради се о редовним годишњим 

активностима СГ КУД "Кантакузин" са 

циљем афирмације и очувања 

међуетничког дечјег културног 

стваралаштва и афирмације грчке 

фолклорно-културне баштине. Свака од 

планираних  активости  се може 

сматрати  посебним пројектима. Наиме, 

активности нису у довољној мери 

развијене у смислу једног компактног 

пројекта, па ни буџет није у том смислу 

спецификован. Било би добро да се 



пријава односи на један конкретан 

програм, те с тога није у довољној мери 

усклађен са циљевима и приоритетима 

конкурса.  Национални савет грчке 

националне мањине подржао је 

пројекат. Комисија се одлучила да 

предност да другом пројекту ове 

мањине.  

53 Јевреји 

Јеврејска 

општина Земун Београд 

ПРОШЛОСТ-

САДАШЊОСТ-

БУДУЋНОСТ - 

"ЈЕВРЕЈСКИ 

ЛОГОР ЗЕМУН" И 

"ПРИВАТНИ 

ЛОГОР ЗЕМУН" 

Пројекат подразумева одржавање 

дводневне конференције о два логора 

који су били отворени у комплексу 

Београдског сајмишта  и изложба 

"Јеврејски логор Земун". Пројектне 

активности нису у складу са 

приоритетима конкурса. Пројекат није 

подржан од стране Савеза јеврејских 

општина Србије    

54 ЛГБТИ 

Организација за 

народну уметност 

- фолклор Београд 

"ДУГА ФЕСТ" 

Међународни 

фестивал музике и 

игре за ЛГБТИ 

популацију Let`s go 

together "Rainbow 

Fest" 

Пројекат није у складу са циљем и 

приоритетима конкурса будући да се не 

односи на припаднике националних 

мањина којима је конкурс намењен. У 

правном систему Републике Србије, 

национална мањина је ”свака група 

држављана Републике Србије која је по 

бројности довољно репрезентативна, 

иако представља мањину на територији 

Републике Србије, припада некој од 

група становништва које су у 

дуготрајној и чврстој вези са 

територијом Републике Србије и 

поседује обележја као што су језик, 

култура, национална или етничка 

припадност, порекло или вероисповест, 

по којима се разликује од већине 

становништва, и чији се припадници 

одликују бригом да заједно одржавају 

свој заједнички идентитет, укључујући 

културу, традицију, језик или религију.” 

(Закон о заштити права и слобода 

националних мањина, члан 2) 

55 Мађари 

Асоцијација за 

развој мађарског 

образовања и 

културе у 

Банатском Двору 

"Сич Имре" 
Банатски 

Двор 

Велика смотра 

рецитатора 

Војводине "Сич 

Имре" и 

промовисање 

мађарске народне 

игре међу децом 

Банатског Двора 

Одржавање традиционалне смотре 

рецитатора на мађарском језику и 

фоклора доприноси очувању и 

промовисању културне делатности 

војвођанских Мађара и у складу је са 

приоритњтима и циљем конкурса. 

Пројекат је квалитетан, логички 

осмишљен и доприноси унапређењу 

квалитета културног живота деце на 

мађарском језику. Утицај на квалитет 

културног живота заједнице је 



неоспоран. Због ограничених буџетских 

могућности конкурса, предлаже се 

финансирање пројекта за рецитаторе из 

Фекетића, који је подржао национални 

савет . 

56 Мађари 

Друштво за 

неговање 

традиције 

"Possession" 
Мали 

Иђош 

Дано Свете Ане 

2021 

Манифестација обележавања Дана 

”Свете Ане” има за циљ организацију 

културних и забавних програма за 

посетиоце из иностранства који 

посећују рођаке, и окупља Мађаре из 

земље и региона. Иако значајан за 

мађарску заједницу у региону, пројекат 

није у складу са циљем конкурса чији је 

фокус партиципација националних 

мањина у културном животу Србије.  

57 Мађари 

Друштво 

Интелектуалаца 

Браћа Тан Бечеј 

”Буди ми друг” - 

едукација против 

дискриминација еу 

школама” 

Пројекат није у складу са циљем и 

приоритетима конкурса будући да није 

усмерен ка унапређењу партиципације 

националних мањина у културном 

животу Србије нити на квалитет 

културног живота осетљивих група, већ 

на заштиту деце од 14 и 15 година од 

дискриминације и говор мржње. 

58 Мађари 

Друштво 

новосадских 

књижевника Нови Сад 

НОВИ ДУХОВНИ 

МОСТ 

Припрема и објављивање српско-

мађарског зборника савремене лирике 

војвођанских  песника, у складу је са 

приоритетима конкурса: подстиче 

неговање мађарске културе, доприноси 

професионализацији културе Мађара и 

подстиче сарадњу са припадницима 

већинског народа. Капацитети за 

реализацију постоје, али се не види на 

који ће начин и којем броју читалаца, 

зборник бити дистрибуиран. Циљна 

група као корисник зборника је широко 

постављена и није објашњено када, где 

и коме ће зборник бити представљен у 

Србији и Будимпешти.  

59 Мађари 

Завичајно 

Удружење Жена 

и  Младих "Етно 

кућа Звучара" Ором 

Четврти велики 

сусрет Оромчана - 

Сусрет дечијих 

фолклорних 

ансамбала 

Манифестација на којој се планирају 

сусрети Оромчара са сународницима 

који се враћају из иностранства, није 

директно везана за партиципацију 

припадника мањина у културном 

животу Србије. Иако стручни 

капацитети постоје, циљна група није 

јасно дефинисана и подразумева 

становништво Орума са гостима. 

Активности предвиђају укључивање 

младих, али се не образлаже на који 

начин и да ли су резултати пројекта 

одрживи и након завршетка активности, 



односно након одласка гостију. 

Поједине буџетске ставке се односе на 

трошкове странаца, што није у складу са 

циљем и приоритетима конкурса.  

60 Мађари 

Клуб за неговање 

традиција и 

обичаја свих 

народа и 

народности 

Војводине и 

Ангела Роботка Србобран 

"Волимо се" - нова 

драмска представа 

Пројекат је у складу са приоритетима 

конкурса и усмерен је ка неговању 

позоришне уметности на мађарском 

језику, али не постоји довољан увид у 

садржај драмског текста чија се 

реализација предвиђа. У пројекту се не 

прецизирају места у којима се планира 

извођење представе, па остаје нејасно 

којој је публици намењена.  

61 Мађари 

Клуб мама и беба 

- Сента Сента 

Фамилијада - 

културна 

манифестација за 

целу породицу 

Пројекат није у складу са циљем и 

приоритетима конкурса, јер предвиђа 

организацију културних програма за 

родитеље и децу на мађарском језику и 

генерално је усмерен ка родитељству. 

Иако апострофира важност 

мултикултуралности, из пројектних 

активности се не види на који начин ће 

се она афирмисати нити се образлаже на 

који ће начин циљна група деце од 0-12 

година, труднице и родитељи утицати 

на квалитет културног живота мађарске 

заједнице. 

62 Мађари Књиге Елетјел Суботица 

Штампање књиге 

Каталин Каич: У 

потрази за 

идентитетом 

Штампање збирке есеја на мађарском 

језику намењеној широкој читалачкох 

публици је у складу са приоритетима 

конкурса који се односе на неговање 

културне и језичке особености. Будући 

да је издавачка кућа ”Књиге Елетјел” 

поднела неколико пројектних предлога, 

подржава се предлог који је донео 

национални савет. 

63 Мађари 

Културно 

друштво 

"Братство" 

Мартонош Мартонош 

Упознајмо наш 

завичај 2021 

Пројекат је интересантан, предвиђа 

окупљање 30-35 деце мађарске и ромске 

националности на радионицама. Упркос 

добро осмишљеним активностима, 

пројекат није у довољној мери усклађен 

са општим интересом у култури и не 

доприноси у већој мери квалитету 

културног живота заједнице. 

Национални савет га није подржао. 



64 Мађари 

Културно 

уметничко 

друштво 

"Egység" Кикинда 

"Концертфолклорно

г плеса и музике" 

Поводом празника 

Духови (Pünkösd) 

Наступи 6 мађарских фолклорних група 

на концертима посвећеним грађанима 

Кикинде, Руског села и Сајана, у складу 

су са унапређењем партиципације 

националних мањина у културном 

животу Србије. Пројекат утиче на 

квалитет  културног живота Мађара, али 

и на  унапређивање живота са 

већинским народом. Усклађен је са 

критеријумима конкурса и поседује 

капацитет за реализацију. Будући да се 

пројекат не налази на листи пројеката 

које је предложио национални савет, а 

да се као додатна средства, наводе 

средства националног савета и 

Мађарске, предност је дата другим 

пројектима.   

65 Мађари 

Културно 

уметничко 

друштво "Петефи 

Шандор" 
Мали 

Иђош 

Концерти класичне 

музике 

Пројектом је предвиђено организовање 

6 концерата класичне музике за грађане 

Малог Иђоша, али се не образлаже на 

који се начин унапређује партиципација 

националних мањина и како пројектне 

активности доприносе неговању културе 

и језичке особености Мађара у 

Војводини. Циљна група су грађани 

Малог Иђоша, без описа конкретног 

учинка пројекта на припаднике 

мађарске националне мањине. Пројекат 

није у складу са критеријумима 

конкурса и не унапређује директно 

културне делатности мађарске 

заједнице, за коју су средства намењена.   

66 Мађари 

Културно 

уметничко 

друштво "Петефи 

Шандор" Марадик 

Марадичка јесен 

2021 

Мултикултурална манифестација је у 

складу са приоритетом конкурса, јер 

негује мађарску културу и подстиче 

мултукултурани дијалог у мешовитој 

средини у Срему. Пројекат је значајан за 

локалну заједницу, али поседује 

ограничен степен утицаја на квалитет 

културног живота шире заједнице. 

Пројекат није подржао национални 

савет, те је предност дата другим 

пројектима. 



67 Мађари 

Културно-

уметничко 

друштво 

"Tiszagyöngye"  
Нови 

Кнежевац 

12. 

Севернобанатски 

сусрети фолклорног 

стваралаштва 

Манифестација мултикултуралног 

карактера, јер унапређује разумевање и 

сарадњу оних који живе на истој 

територији. Предвиђено је  окупљање 

мађарских, ромских, румунских, 

словачких, русинских и српских 

удружења која учествују у програму 

који обухвата плес, изложбу ручних 

радова и активности за децу. Иако је 

пројекат оцењен као значајан, не 

доприноси реализацији приоритета у 

довољној и широј мери, има других 

могућности за финансирање, те је у 

условима ограничених буџетских 

могућности овог конкурса, Комисија 

даје предност другим пројектима исте 

мањине. 

68 Мађари 

Мађарски 

Културни Клуб 

"Такатш Рафаел" 

из Падеја Падеј 

Прослава 25. 

годишњице 

Мађарског 

Културног круга 

"Такатш Рафаел" из 

Падеја 

Обележавање 25. година удружења 

предвиђа богат културни програм 

фолклорних група, хорова, постављање 

уметничке изложбе рукотворина и 

снимања кратке емисије о догађају. 

Пројекат предвиђа организацију једног 

догађаја чиме не доприноси значајније 

партиципацији Мађара у културном 

животу Србије. Нису задовољени у 

потпуности ни критеријуми конкурса 

будући да су подаци о стручности и 

капацитету подносиоца недовољно 

образложени и да се не прецизира на 

који се начин утиче на квалитет 

културног живота шире заједнице. 

69 Мађари 

Мађарски 

Културни Клуб 

"Такатш Рафаел" 

из Падеја Падеј 

Божићна радионица 

и приредба - 

Karácsonyi 

műhelymunka és 

műsor 

Пројекат не доприноси значајније 

културној делатности припадника 

мађарске националне мањине, јер 

предвиђена организацију божићног 

програма, доделу пакетића, наступ 

фолклорне секције и снимање кратког 

прилога за који се не наводи коме је 

намењен и где ће се приказивати. Из 

генерализованог описа пројекта не може 

се закључити на који начин пројекат 

доприноси остваривању општег 

интереса у култури Мађара у Војводини. 

Тражена средства нису у складу са 

приоритетима и циљевима конкурса. 



70 Мађари 

Мађарски 

Културни Клуб 

"Такатш Рафаел" 

из Падеја Падеј 

Дан сећања на 

Кароља Кесега - 

Keszég Károly 

Emléknap 

Пројекат има за циљ обележавање 

сећања на новинара мађарског 

недељника ”Naplo" из Падеја и 

расписивање конкурса за најбољу 

репортажу о њему. Иако подстиче 

професионализацију новинарства на 

мађарском језику и афирмише младе 

новинаре, пројекат је локаланог 

карактера и не утиче значајније на 

квалитет културног живота Мађара. 

Опис пројекта је јасан, стручни 

капацитети за  реализацију постоје, а с 

обзиром да су пројектом планирана 

додатна средства, претпоставка је да се 

може реализовати и без средстава 

конкирса.  

71 Мађари 

Мађарски 

Културни Клуб 

Тисасентмиклош 
Остојићев

о С колена на колено 

Циљ пројекта је упознавање деце са 

старим занатима и интеракција деце са 

старијим лицама, што није у директно у 

вези са приоритетима и циљем 

конкурса. Детаљан опис пројекта није 

дата, припадници мађарске националне 

мањине се не наводе као циљна група 

нити постоји образложење на који 

начин приближавање старих заната кроз 

заједничке активности деце и старих 

утиче на квалитет културног живота 

мађарске заједнице.  

72 Мађари 

Мађарски 

културни центар 

"KODALY 

ZOLTÁN" 
Бачка 

Топола 

Мултиетничка 

Бачка Топола 

Манифестација, заједнички концерт 

културних центара и куд-ова са 

територије Бачка Топола, садржи црту 

мултикултуралности и доприноси 

унапређењу узајамног поштовања, 

разумевања и сарадње између Мађара, 

Срба, Словака и Русина. Национални 

савет није подржао пројекат, те се због 

ограничених буџетским могућности, 

предлаже се финансирање других 

пројеката. 

73 Мађари 

Мађарско 

културно 

друштво 

"RAKOCZI 

FERENC II" Чока Чока 

ПРОСЛАВА 

ЈУБИЛАРНЕ 25. 

ГОДИШЊИЦЕ 

ОСНИВАЊА 

МУШКОГ ХОРА 

ДРУШТВА 

Обележавање 25. година постојања 

мушког мешовитог хора кроз наступе 

музичких и плесних група из Војводине 

и Мађарске не представља пројекат од 

националног интереса и не испуњава у 

потпуности критеријуме конкурса: из 

описа пројекта није јасно на који су 

начин пројектне активности повезане са 

радом хора чија се годишњица 

обележава и са буџетским ставкама.  



74 Мађари 

Мађарско 

удружење за 

неговање културе 

и очување 

локалне историје 

"Фекетић" Фекетић 

У гостима по 

Војводини 

Пројекат предвиђа организовање 

наступа широм Војводине, за чланове 

удружења из Фекетића, који су активни 

у музичким и драмским секцијама. 

Основна замисао пројекта је 

обезбеђивање континуитета у раду 

удружења и одржавање мотивације 

чланова, зарад неговања културних и 

језичких особености Мађара у том 

крају.  Опис пројекта је уопштен, а с 

обзиром да је реч о гостовањима без 

јасних садржаја из културе од значаја за 

републику, упитан је степен утицаја на 

културни живот заједнице, те је предлог 

да се подрже други пројекти. 

75 Мађари 

МКЦ НЕПКЕР 

КУЛА Кула 

Финансирање 

фолклорне секције 

МКЦ Непкер Кула у 

2021. години 

Пројекат је намењен унапређењу рада 

дечје и омладинске фолклорне секције, 

кроз набавку ношњи и ангажовање 

кореографа. Иако значајан за 

унепређење културне делатности 

Мађара на локалном нивоу, пројекат не 

утиче на ширу партиципацију мађарске 

мањине у културном животу Србије 

нити значајније утиче на квалитет 

културног живота шире заједнице. 

Пројакат није подржан од стране 

националног савета.  

76 Мађари 

Мужљанско 

мађарско КУД 

Петефи Шандор Мужља Дан МЗ Мужља 

Пројекат не доприноси у значајнијој 

мери културној делатности припадника 

мађарске националне мањине. Циљна 

група је широко дефинисана и наводи 

генерално житеље општине Мужља. 

Детаљан опис пројекта не постоји. С 

обзиром да се ради о једнодневном 

обележавању дана месне заједнице, 

између осталог, кроз фолклорни 

програм више КУД-ова, пројекат не 

доприноси значајнијом партиципацији 

мађарске националне мањине. 

77 Мађари 

Новосадски 

центар за 

мађарску културу 

и уметност и 

Терезија Фигура Нови Сад 

25. годишњица 

постојања Ђачке 

сцене Шарене 

искрице 

Обележавање 25. година постојања 

Ђачке сцене у оквиру Новосадког 

центра  за мађарску културу и рад, 

окупља глумце, студенте Академије 

уметности, редитеље, кореографе и 

представнике аматерских друштава и 

друге заслужне за рад и културна 

остварења деца и омладине на 

мађарском језику, из Новог Сада и 

околине. Иако је Национални савет 

позитивно оценио пројекат, комисија 

сматра да је обухват ограничен и да не 



доприноси културном животу шире 

заједнице у довољној мери. У оквирима 

расположивих могућности, предност је 

дата другим пројектима исте мањине. 

78 Мађари 

Омладински клуб 

Октагон Београд "Куш" 

Пројекат је иновативан и по свом 

садржају занимљим, јер на алтернативан 

и авангардан начин има за циљ да 

представи интеркултуралност у 

ликовној форми учесницима чије се 

културе разликују. Пројекат није од 

националног значаја и не утиче битније 

на квалитет културног живота мађарске 

националне заједнице. Циљ пројекта и 

циљна група су широко постављени, 

због чега не задовољава критеријуме 

потребне за подршку на републичком 

новоу.  

79 Мађари 

Удружење 

грађана 

"МОСТОВИ 

БЕЗДАНА" Бездан 

БЕЗДАНСКИ 

"ТРОЈНИ СУСРЕТ 

2021" 

Манифестација је регионалног 

карактера и има за циљ зближавање 

”народа и народности” Србије, Хрватске 

и Мађарске чиме излази из оквира 

конкурса чији је циљ унапређење 

партиципације националних мањина у 

културном животу Србије. Висина 

пројекта и предвиђени буџет далеко 

превазилазе висину  средстава 

опредељених конкурсом. 

80 Мађари 

Удружење 

грађана "Пулс" Бездан 

17. "Подунавски 

дани културе" 2021 

Манифестација предвиђа културан 

програм (позоришне представе, 

пројекцију филмова, књижевне вечери и 

концерте) и усмерена је ка обогаћивању 

културног живота становника Бездана. 

Циљ пројекта и циљна група су широко 

постављени, акценат је на толеранцији и 

није конкретизована идеја на који начин 

пројектне активности доприносе 

неговању културних особености 

мађарске мањине у чије име се 

аплицира.  Пројекат не задовољава у 

потпуности приоритете и критеријуме 

конкурса. 

81 Мађари 

Удружење за 

бригу жена и 

трудница 

"ANAHITAS" Суботица 

РАЗВОЈ ДЕТЕТА У 

МУЛТИКУЛТУРН

ОЈ И 

МУЛТИНАЦИОНА

ЛНОЈ СРЕДИНИ 

Организација српско-мађарских 

радионица за децу предшколског 

узраста, по Монтесори програму, 

представља иновативан и квалитетан 

пројекат који у фокусу има децу. Ипак, 

пројекат није у складу са циљем 

конкурса и не утиче на партиципацију 

мађарске националне мањине у 

културном животу Србије нити утиче а 

квалитет културног живота шире 



заједнице. Национални савет није 

подржао пројекат. 

82 Мађари 

Удружење 

породичних 

газдинстава 

Кластер Фокус Зрењанин 

38. жетелачко 

такмичење 

Пројектне активности усмерене су на 

презентацију салашког туризма и 

туристичких атракција гостима из 

иностранства, а изузев програма КУД-а 

Петефи Шандор, није дефинисано на 

који начин пројекат утиче на квалитет 

културног живота Мађара у Србији. 

Пројекат није усклађен са општим 

циљем конкурса који се односи на 

партиципацију националних мањина у 

културном животу Србије нити је у 

складу са приоритетима и 

критеријумима конкурса.  

83 Мађари 

ФОНДАЦИЈА 

СПЕС - SPES 

ALAPíTVÁNY И 

СРЕДЊОШКОЛ

СКИ ДОМ - 

КАРОЛИНА 

САТМАРИ Зрењанин 

ПЛЕСНИ КЛУБ СА 

ЗАВРШНИМ 

БАЛОМ 

Основни циљ пројекта је обука 30 

ученика класичним играма и плесовима 

на 14 плесних радионица. Иако је 

усмерен ка неговању мађарске културе, 

пројекат је локалног карактера, циљна 

група је мала, због чега не утиче 

значајније на културни живот Мађара 

нити на њихову партиципацију у 

културном животу Србије. 

84 Македонци 

Удружење 

"Герман" Глогоњ Глогоњ 

"Цртаоница 2021." - 

визуелна уметност 

Реч је о пројекту који се бави 

организацијом креативних радионица за 

децу  у неколико средина, са циљем 

интеграције припадника македонске 

заједнице са већинским становништвом. 

Пројекат доприноси јачању капацитета 

субјеката у култури и у складу је са 

приоритетима конкурса, али је исувише 

локалног карактера и не доприноси у 

довољној мери културном животу 

заједнице. Финансијски план је разрађен 

и усклађен са планом активности, 

међутим доводи се у питање 

реализација пројекта имајући у виду 

проценат средстава који се тражи од 

Министарства (100%). Национални 

савет македонске националне мањине 

подржао је пројекат, али комисија је 

дала предност другим пројектима 

мањине.  



85 Македонци 

Удружење 

"ОСОГОВО" 

Панчево Панчево 

"Дани македонске 

културе" - 

књижевне вечери 

Квалитетан и добро образложен 

пројекат који  подразумева организацију 

четири књижевне вечери  са циљем да 

се припадницима македонске 

националне заједнице омогући додир са 

живим матерњим језиком  и упознавање 

са савременим књижевним 

стваралаштвом. Финансијски план је 

разрађен и усклађен са планом 

активности пројекта, међутим доводи се 

у питање реализација пројекта имајући у 

виду проценат средстава који се тражи 

од Министарства за реализацију 

пројекта (100%). С друге стране 

пројекат не доприноси у довољној мери 

културном животу заједнице. 

Национални савет македонске 

националне мањине подржао је 

пројекат. Комисија је одлучила да 

предност да другим конкурсима 

мањине. 

86 Македонци 

Удружење 

грађана 

македонске 

националне 

заједнице 

"Вардар Вршац" 

2003-2020 Вршац 

Монографија 

удружења "Вардар 

Вршац" 2003-2020 

Пројекат подразумева рад на припреми 

и издавању монографије која се бави 

историјским развојем  удружења 

грађана Вардар - Вршац,  очувањем 

македонског идентитета у 

многонационалној средини у Србији са 

освртом на језик, културу, обичаје, 

фолклор, образовање. Рад на 

монографији је започет, али због 

локалног карактера пројекта и 

недовољног доприноса културном 

животу заједнице, предсност се даје 

другим пројектима мањине.  

Национални савет македонске 

националне мањине подржао је 

пројекат.  

87 Македонци 

Удружење 

грађана 

македонске 

националне 

заједнице "Кирил 

Пејчиновић" 

Краљево Краљево 

10. Фестивал 

македонске музике 

"Засвири, запеј и 

заиграј" Краљево 

Пројекат се односи на организацију 

музичке манифестације на којој се 

изводи стара традиционална македонска 

музика, уз учешће актера из Србије и 

Македоније. Квалитетан и детаљно 

образложен пројекат који одговара 

приоритетима конкурса и који 

промовише мултикултуралност. 

Финансијски план је разрађен и 

усклађен са планом активности 

пројекта, али није усклађен са 

могућностима овог конкурса. Комисија 

даје предност другим прјектима 

мањине. Национални савет македонске 



националне мањине подржао је 

пројекат.   

88 Македонци 

Удружење 

грађана 

македонске 

националне 

мањине 

Нишавског 

округа "Вардар" 

Ниш Ниш 

"ИЛИНДЕНСКА 

ЛИКОВНА 

КОЛОНИЈА" 

Реч је о организацији вишедневне 

међународне ликовне колоније са 

циљем популаризације македонске и 

српске ликовне уметности и 

зближавања македонских и српских 

ликовних уметник, те размена 

искустава, уз учешће установа и 

релевантних институција из области 

културе. Пројекат доприноси јачању 

капацитета субјеката у култури, као и 

сарадњи субјеката у култури. 

Финансијски план је разрађен и 

усклађен са планом активности 

пројекта, али доводи се у питање 

реализација пројекта, имајући у виду 

проценат средстава који се тражи од 

Министарства за реализацију пројекта 

(98,55%).  Комисија даје предност 

другим прјектима мањине. Национални 

савет македонске националне мањине 

подржао је пројекат.   

89 Македонци 

Удружење 

грађана 

македоснке 

националне 

мањине 

Западнобачког 

округа "ПЕЛА" - 

Сомбор Сомбор 

ДАНИ 

МАКЕДОНСКЕ 

КУЛТУРЕ У 

СОМБОРУ 

Пројекат се односи на  манифестацију 

садржану од неколико културних 

сегмената - целовечерњег концерта, 

изложбе и књижевне вечери с циљем 

обележавања културе Македонаца у 

Сомбору и околини. Пројекат је 

исувише локалног карактера и не 

одговара општим интересима у култури 

и циљевима конкурса.  Национални 

савет македонске националне мањине 

подржао је пројекат. Комисија је 

одлучила да предност да другим 

конкурсима мањине. 

90 Македонци 

Удружење 

Македонаца 

моравичког 

округа "Даме 

Груев" - Србија Рудник 

Прослава - 

обележавање 

националног 

празника 

Македонаца у 

Србији, 2. август 

ИЛИНДАН - 2021 

Пројекат има за циљ обележавање 

националног празника Македонаца у 

Србији и подразумева  организацију 

прославе у рејону манастира Св Прохор 

Пчињски. Акценат у пројекту није 

стављен у потпуности на културу, не 

доприноси у довољној мери културном 

животу заједнице, па самим тим не 

одговара општим интересима у култури 

и циљевима конкурса. Национални 

савет македонске националне мањине 

подржао је пројекат. Комисија је 

одлучила да предност да другим 

конкурсима мањине. 



91 Македонци 

Форум младих 

Македонаца Панчево 

Израда културне 

стратегије 

Македонаца у 

Србији - анализа и 

препоруке 

Реч је о изради културне стратегије 

Македонаца у циљу унапређивања 

положаја македонске националне 

заједнице у области културе. Стратегија  

би требало да да основне смернице за 

развој културе заједнице, да пружи 

јединствену платформу за деловање 

како би се стање унапредило. Пројекат 

је детаљно и добро образложен али није 

у потпуности у складу са приоритетима 

конкурса. Национални савет македонске 

националне мањине подржао је 

пројекат. Комисија је одлучила да 

предност да другим конкурсима 

мањине. 

92 Мигранти 

Ивановић 

Милинка и 

Друштво за 

помоћ ментално 

недовољно 

развијеним 

особама Град 

Крушевца Крушевац Радост деце 

Пројекат није у складу са циљем и 

приоритетима конкурса будући да се не 

односи на припаднике националних 

мањина којима је конкурс намењен. У 

правном систему Републике Србије, 

национална мањина је ”свака група 

држављана Републике Србије која је по 

бројности довољно репрезентативна, 

иако представља мањину на територији 

Републике Србије, припада некој од 

група становништва које су у 

дуготрајној и чврстој вези са 

територијом Републике Србије и 

поседује обележја као што су језик, 

култура, национална или етничка 

припадност, порекло или вероисповест, 

по којима се разликује од већине 

становништва, и чији се припадници 

одликују бригом да заједно одржавају 

свој заједнички идентитет, укључујући 

културу, традицију, језик или религију.” 

(Закон о заштити права и слобода 

националних мањина, члан 2) 

93 
Мултикулт

урно 

ДАХ Театар 

Центар за 

позоришна 

истраживања Београд 

ГЛАСОВИ 

РАЗЛИЧИТОСТИ 

Пројекат предвиђа једномесечну 

кампању у виду четири видео-записа 

који би својим садржајем указивали на 

мањинске националне културе у Србији, 

едукујући становништво и подстичући 

га на међукултурну интеракцију. Видео-

материјал би био постављен у 

аутобусима градског превоза у четири 

одабрана града у Србији (Београд, 

Суботица, Ваљево, Крагујевац). Смисао 

пројекта је социјална интеграција. 

Комисија се није у довољној мери 

уверила у иновативност овог пројекта и 

у његов допринос јачању капацитета 



субјеката у култури, те се овом 

приликом определила за друге пројекте 

мултикултурног садржаја. 

94 
Мултикулт

урно НОВО ДОБА 
Нови 

Пазар 

Мањинска културау 

контексту 

савремене Европе 

Пројекат се заснива на снимању 

документарног истраживачког филма на 

тему како мањинске културе доприносе 

европској култури и како афирмисати 

мањинску културу и Србији. 

Документарни филм јер замишљен у 

форми интервјуа с 13 личности од којих 

је 12 из бошњачког културног живота. 

Пројекат је крајње уопштено 

представљен без детаљно разрађеног 

програма, осим више пута поновљених 

општих места. Пројекат је,  према 

одабраним саговорницима, 

превенствено усмерен на бошњачку 

зајединицу и нема прави мултикултурни 

карактер. Уз то, предложени пројекат је 

суштински истоветан пројекту истог 

предлагача а модификованог наслова, 

који је предложен у сектору пројеката 

који се односе на бошњачку националну 

заједницу. Због тога се Комисија 

одлучила да не подржи овај пројекат већ 

да предност да другим пројектима из 

домена мултикултурних односа.   

95 
Мултикулт

урно 

Ромски 

информативни 

центар Крагујевац 

Промоција 

књижевне културе 

националних 

мањина у 

Крагујевцу 

Пројекат се заснива на ју-тјуб 

промоцијама светских и домаћих 

књижевника потеклих из националних 

мањина – Јевреја, Чеха Руса и Рома, те 

изложби фотографија познатих Рома, а 

као примарна група наводе се Роми, а 

секундарно сви остали. Не постоји 

довољна иновативност овог пројекта, а 

изложеним планом Комисија није 

уверена у допринос јачању капацитета 

субјеката у култури, па се одлучила да 

подржи друге пројекте које 

културолошки повезују на непосреднији 

начин неколико етничких заједница.  

96 
Мултикулт

урно 

Центар за 

развојну 

политику и 

сарадњу 
Нови 

Пазар 

Очување и 

афирмација 

мањинских 

културних 

вредности код 

младих 

Пројекат се заснива на снимању 

документарног истраживачког филма на 

тему како мањинске културе доприносе 

култури и Србији и које су тачке додира 

и сусрета мањинских култура. 

Документарни филм јер замишљен у 

форми интервјуа с 11 личности из 

културног живота. Пројекат је уопштено 

представаљен, без довољно 

образложеног програма да би се 



Комисија уверила у оправданост 

његовог суфинансирања, те се одлучила 

да подржи друге пројекте из области 

мултикултурне делатности које 

непосредније повезују више етничких 

заједница у међукултурној интеракцији.  

97 Муслимани 

Удружење "Нур-

светлост" Нови Сад 

"УЛИЦА 

ОТВОРЕНОГ СРЦА 

- БАЈРАМСКА 

СОФРА У НОВОМ 

САДУ 2021" 

Пројекат подразумева организацију 

културних програма у Новом Саду у 

оквиру обележавања Рамазанског 

Бајрама. У пројектној документацији не 

постоји детаљан опис пројектних 

активности. Не оспоравајући важност 

једног таквог програма може се 

констатовати да није у довољној мери 

усклађен са општим интересом у 

култури, циљевима и приоритетима 

конкурса и да је првенствено локалног 

карактера.  Финансијски план није 

довљно разрађен. 

98 Муслимани 

Удружење "Нур-

светлост" Нови Сад 

"ДАНИ 

ИСЛАМСКЕ 

УМЕТНОСТИ, 

ПОЕЗИЈЕ И 

СЕВДАХА У 

НОВОМ САДУ" - 

"СРЦЕМ КАЛЕМА 

ЗЛАТНИ ХАРФ 

ПИШЕМ" 

Циљ пројекта је организовање 

манифестације музичког, уметничког, 

калиграфског и поетског карактера за 

исламску заједницу у Новом Саду. 

Пројекат је од локалног значаја 

(примарна циљна група пројекта је уска 

- муслимани града Новог Сада). У 

пројектној документацији не постоји 

детаљан опис пројектних активности, 

списак учесника пројекта је уопштен,  а 

финансијски план није довољно 

разрађен.  Пројекат није у довољној 

мери усклађен са општим интересом у 

култури, циљевима и приоритетима 

конкурса.  

99 Немци 

Фондација за 

заштиту 

завичајног 

наслеђа 

Подунавских 

Шваба 

ЗАВИЧАЈНА 

КУЋА 
Сремски 

Карловци 

ФЕСТИВАЛ 

КУГЛОФА 

Kроз манифестацију посвећену куглофу 

представља се традиционална култура 

Подунавских Шваба, али и културе 

других националних заједница са циљем 

да се традиционална култура, обичаји и 

традиција међусобно упознају и 

прожимају. Пројекат је исувише 

локалног карактера, а планиране 

пројектне активности нусу у довољној 

мери усклађене са приоритетима 

конкурса.  Пројекат је подржан од 

стране Националног савета немачке 

националне мањине. Комисија  се 

определила за друге пројекте истог 

подносиоца. 



100 Немци 

Центар за 

информисање 

Exitus 
Сремска 

Каменица 

Приче из угла кибиц 

фенстера 

Квалитетно осмишљен појекат је 

намењен младима и осталим 

конзументима веб садржаја и бави се 

значајем и утицајем немачке културе 

кроз историју на овим просторима. 

Медијски садржаји видео, фото и аудио 

материјал биће представљен на 

социјалним мрежама и двојезичном веб 

порталу. Пројекат је подржан од стране 

Националног савета немачке 

националне мањине. Иако користан и 

добро образложен, циљ пројекта и 

циљна група су исувише уопштени. 

Пројекат није усклађен са могућностима 

овог конкурса, постоји могућност 

другог извора финансирања. Комисија је 

дала предност другим пројектима 

мањине. 

101 Роми 

ГРУББ фондација 

- Gipsy Roma 

Urban Balkan 

Beats Београд "Девојке за жене" 

Пројектом намењеним младим 

Ромкињама планирано је да се у 

креативној радионици направи музичка 

нумера и за њу сними видео-спот с 

циљем оснаживања ромских девојака и 

ојачавања капацитета за побољшање 

женског статуса у друштву. Комисија не 

сматра приоритетним овај пројекат јер 

се није у довољној мери уверила у 

његову иновативност и већи значај, те је 

предност дала другим пројектима за 

ромску заједницу.  

102 Роми 

Институт 

Перспектива Београд Ромски објектив 

Пројектом се планира снимање 

документарног филма у форми 

интервјуа с припадницима ромске 

популације на тему изазова културног 

идентитета и традиције, и потреба 

демократизације културне политике. 

Пројекат је крајње уопштено 

представљен а његово образложење 

сачињено од општих места. Финасијски 

план не укључује друге изворе 

финансирања. Комисија сматра да 

пројекат није у довољној мери усклађен 

са приоритетима конкурса и зато га не 

подржава. 



103 Роми Културни фронт Београд 

"Потрага за 

Иваном" - 

Мултидисциплинар

на, интерактвина 

радионица 

(фотографија, филм, 

сликарство и 

музика) са ромском 

националном 

мањином из 

Републике Србије 

(деца и млади) 

Пројекат је замишљен као 

мултидисциплинарни програм који би 

се одвијао током пет месеци у виду 

четири појединачне петодневне 

радионице фотографије, музике, 

сликарства и филма, и завршне изложбе, 

а циљ му је социјална интеграција 

ромске деце и омладине из Београда. 

Будући да су предвиђени високи 

буџетски трошкови, у износу од 817.000 

дин., а да се само 10% новчаних 

средстава финансира из другог извора, 

Комисија сматра да му опредељивање 

средстава којима располаже 

Министарство не би обезбедило 

реализацију,  а такође сматра да није 

приоритетан, стога је одлучено да се не 

подржи овај пројекат, већ предност да 

другим пројектима намењеним 

културној афирмацији и друштвеној 

интеграцији припадника ромске 

националне заједнице. 

104 Роми 

Културно 

уметничко 

друштво 

"ШАБАЧКЕ 

МАЖОРЕТКИЊ

Е" Шабац 

ПЛАБО НЕБО, 

ЗЕЛЕНА ТРАВА И 

ТОЧАК ЗА ПУТ 

БЕЗ КРАЈА 

Пројектом се планира културна улична 

манифестација на пет пунктова у граду 

Шапцу а поводом Дана Рома, 8. априла. 

Манифестација је већ требало да буде 

одржана пре него што се званично 

објави решење Комисије по расписаном 

конкурсу. Комисија није могла доћи до 

потврде да је манифестација одржана, а 

нису пронађени ни објава догађаја ни 

видео запис за live streaming на 

друштвеним мрежама, како је у 

пројектном плану наведено да ће бити. 

Комисија је одлучила да не подржи 

пројекат. 

105 Роми 

Организација за 

народну 

уметност-

фолклор Београд 

"ЧАРОЛИЈА ИГРЕ 

И ПЕСМЕ РОМА" 

2. Светски бијенале 

фестивал игре и 

музике Рома 

Пројектом је предвиђено организовање 

петодневног фестивала мултикултурног 

карактера на ком би се представити сви 

заинтересовани фолколорни ансамбли, 

хорови и оркестри различитог жанра, а у 

интерпретацији Рома из целог света, или 

ансамбала који на репертоару имају 

ромску музику. Пројекат није у складу с 

општим интересом у култури који се 

односи на различите аспекте културе 

ромске националне мањине у 

Републици Србији. Високо постављени 

буџет не може се суфинансирати из 

расположивих средстава Министарства. 

Комисија не подржава пројекат. 



106 Роми 

Ромско удружење 

Карловачке зоре 
Сремски 

Карловци "ЂЕЛЕМ, ЂЕЛЕМ" 

Пројекат подразумева снимање ромске 

песме Ђелем, ђелеми организовање 

едукативних радионица за децу чији 

садржај није разрађен у образложењу. 

Буџетским планом није предвиђено 

више извора финансирања. Комисија се 

није уверила у иновативност овог 

пројекта као ни у квалитет садржаја који 

је крајње уопштено постављен. 

Комисија не подржава пројекат. 

107 Роми 

Удружење 

грађана "Phralipe 

Novi Sad" Нови Сад 

"Роми кроз време 

некад и сад" 

Пројектом се планира организовање 

позоришне радионице за 15 младих 

ромске националности. Комисија не 

сматра да је овај пројекат довољно 

иновативан, стога га није подржала већ 

се определила за други пројекат истог 

предлагача. 

108 Роми 

Удружење 

грађана 

ЛЕСКОВАЧКИ 

КРУГ Лесковац 

ЗАЈЕДНО 

ПАМТИМО 

Пројектом се намерава организовати 

јавни час у Културном центру у 

Лесковцу за заинтересовану јавност на 

тему сећања страдања Рома у време 

нацистичке окупације Србије. Комисија 

се није довољно уверила у иновативност 

овог пројекта, као ни у његов допринос 

јачању капацитета субјеката у култури, 

те га није подржала. 

109 Роми 

Удружење 

Друштво Рома 

Зајечар Зајечар 

Ромски театар 

"Холокауст кроз 

време" 

Пројектом се планира сценска поставка 

позоришног комада Злочинац Данијела 

Петровског који говори о страдању 

Рома у време нацизма, а реализовао би 

се у сарадњи с 20 учесника из Северне 

Македоније и свега 10 из Србије. 

Комисија није оценила овај пројекат као 

приоритетан и предност је дала другим 

пројектима који се односе на 

афирмацију ромске заједнице у Србији 

и њену интеграцију у ширу друштвену 

заједницу. Постављени буџет надилази 

ограничена финансијска средства којим 

располаже Министарство. 

110 Роми 

Удружење жена 

"Ромена" Нови Сад 

Интеркултурним 

дијалогом ка већем 

учешћу ромске 

националне 

заједнице у 

локалним 

културним 

политикама 

Пројекат се заснива на организовању 

истраживања о функционисању Савета 

за међунационалне односе у 41 

јединици локалне самоуправе у 

Војводини, затим представљања 

резултата истраживања на округлом 

столу, и на кампањи о међунационалној 

толеранцији у форми видео-прилога. 

Као циљ наводи се побољшање 

положаја Рома у смислу приступа 

културним правима. Буџет нема других 



извора финансирања, већ се целокупни 

високи износ од 1.270.000 дин. тражи од 

Министарства. Комисија не сматра овај 

пројекат приоритетним, а уз то не може 

одобрити тражена буџетска средства. 

Стога Комисија не подржава пројекат. 

111 Роми Удружење Креја Београд Роми ствараоци 

Пројекат је замишљен да подржи 

књижевне ствараоце ромске мањине 

тако што ће организовати Конкурс за 

најбоље написано књижевно дело из 

ромске културе базирано на усменом 

предању прича, бајки, митова и легенди, 

а које ће након избора од стране 

рецензентске комисије бити 

одштампано. Високо постављени буџет 

не може се суфинансирати из 

расположивих средстава Министарства. 

Комисија се није уверила у довољној 

мери у иновативност овој пројекта ни у 

његову високу вредност, те га зато не 

подржава, већ предност даје другим 

пројектима исте националне заједнице. 

112 Роми 

Удружење Рома 

Ачи Суботица 

Ромски Дан Скроз 

Ромски Сан 

Пројекат подразумева организовање 

концерта ромске музике који би један 

музички састав приредио у Концентрој 

сали града Суботице. Програм пројекта 

није разрађен, и крајње уопштено је 

представљен, као и финансијски план. 

Комисија га није оценила као 

приоритетан и предност је дала другим 

пројектима за које које је проценила да 

више доприносе интегрисању ромске 

заједнице у шире окружење и њиховој 

позитивној друштвеној видљивости. 

113 Роми 

Фестивал културе 

младих Србије Књажевац 

Вече ромске 

културе на 60. 

Фестивалу културе 

младих Србије 

Пројектом је планирано да се у оквиру 

Фестивала културе младих Србије, 

манифестације која се традиционално 

одржава 6 деценија, једно вече посвети 

Ромима и ромској култури. 

Министарство је претходно подржало 

овај исти пројекат. Због ограничених 

финансијских средстава, и уз велики 

прилив пријава за суфинансирање 

пројеката, Комисија је одлучивала на 

основу листе приоритета, те се овом 

приликом одлучила да подржи друге 

пројекте за ромску националну 

заједницу а за које је проценила да су 

ширег обухвата и да доприносе у већој 

мери афирмацији ромске заједнице и 



њеној позитивној друштвеној 

видљивости.  

114 Роми 

Центар за 

активизам 

Београд Београд 

Оживљавање 

културе младих 

Рома и Ромкиња 

Пројектом се планира организовање 

перформанса, ликовне изложбе, 

позоришних скечевева, читања поезије, 

часа културе и ромске музике, и 

мултимедијална презентација у 

неколико градова Србије, а чији су 

учесници-извођачи млади Роми до 30 

година старости. Постављени буџет не 

може се суфинансирати из 

расположивих средстава Министарства. 

Комисија сматра да пројекат није 

довољно иновативан, те је одлучено да 

се предност да другим пројектима исте 

националне заједнице, који су 

уверљивије образложени, а посебно 

оним намењеним ромској деци 

школског узраста. 

115 Роми 

Центар за 

истраживачко 

новинарство 

Крушевац - 

ЦИНК Крушевац 

"АМЕН САМ 

БАХТАЛЕ!" 

Пројекат предвиђа 15 музичких проба 

оркестарског увежбавања, а потом и 

снимања 20 музичких спотова 

оркестарског извођења традиционалне 

ромске музике и њихову промоцију на 

друштвеним мрежама и на 

заинтересованим телевизијским 

станицама. Комисија сматра да пројекат 

није довољно иновативан и предност је 

дала другим пројектима који доприносе 

друштвеној видљивости ромске 

полулације и њеној интеграцији у шире 

окружење.  

116 Румуни 

КУД "Jon 

Kreanga" Месић Месић 

Набавка музичких 

инструмената 

Пројекат подразумева набавку дувачких 

инструмената у циљу стварања услова 

за промовисање народне музике и 

ношње Румуна из Баната. Пројекат није 

довољно образложен, финансијски план 

није разрађен, није у довољној мери 

усклађен са циљевима и приоритетима 

конкурса у култури; постоје могућности 

да се реализује из других извора 

финансирања. Национални савет 

румунске националне мањине подржао 

је пројекат. 

117 Румуни 

Културно 

уметничко 

друштво 

"Штефан Штефу" Ечка 

Прослава 85 година 

од оснивања 

Народног оркестра 

 Пројекат има за циљ очување 

традиционалне румунске народне 

музике кроз обележавање годишњице 

народног оркестра при КУД "Штефан 

Штефу". Пројекат одговара 

приоритетима конкурса, али је исувише 

локалног карактера. Предност се даје 



другим пројектима мањине. 

Национални савет румунске националне 

мањине подржао је пројекат. 

118 Румуни 

Народни 

оркестар Румуна 

из Војводине Зрењанин 

Годишњи концерт 

Народног оркестра 

Пројектом је планирано окупљање 

студената и професора музике румунске 

националне мањине у циљу припреме 

целовечерњег концерта, уз гостовање 

истакнутих солиста из Букурешта. 

Пројекат  подстиче креативност и 

активизам младих, доприноси јачању 

капацитета субјекта у култури, усклађен 

је са општим интересом у култури и 

циљевима и приоритетима конкурса, 

али исувише је локалног карактера и не 

доприноси у довољној мери културном 

животу шире заједнице. Национални 

савет румунске националне мањине 

подржао је пројекат, али комисија даје 

предност другим пројектима мањине.  

119 Румуни 

Удружење за 

уметност и 

културу Румуна 

"ВИКЕНТИЈЕ 

ПЕТРОВИЋ 

БОКАЛУЦ" Торак 

Зимске свечаности 

"Долазе нам 

коледари" 

Пројектом је планирана промоција 

божићних песама и неговање божићних 

обичаја припадника румунске 

националне мањине кроз организацију 

концерта. Пројектне активности 

одговарају приоритетима конкурса али 

не доприносе у довољној мери 

културном животу заједнице и сам 

пројекат је исувише локалног карактера.  

Национални савет румунске националне 

мањине подржао је пројекат. Комисија 

се одлучила да предност да другим 

пројектима мањине.  

120 Руси 

Српско-руско-

белоруско 

пријатељство 

Србије, Чачак Чачак 

Школа руског 

језика 

Пројекат је усмерен ка неговању руског 

језика и предвиђа организацију 

бесплатних курсева, за 30 полазника. 

Иако су циљна група  припадници руске 

националне мањине, као основни циљ 

пројекта наводи се економска и 

културна сарадња између ”братских 

народа”, а не неговање културе руске 

националне мањине и међукултурални 

дијалог на територији Републике 

Србије, због чега је пројекат делимично 

усклађен са општим интересом у 

култури. Квалитет пројекта је скроман, а 

трошкови приказани у буџету 

превазилазе средства предвиђена 

конкурсом. Национални савет је био 

става да је опис пројекта недовољан да 

би се сагледали позитивни резулатати за 

руску мањину. 



121 Руси 

Удружење 

грађана Mens 

sana - vita sana Нови Сад Руски траг 

Циљ пројекта, прикупљање, проучавање 

и документаовање културно-

историјских веза и заоставштине Руса у 

Републици Србији је усклађен са 

општим интересом у култури и 

приоритетима конкурса. Садржајан је и 

квалитетан, са јасно разрађеним и 

међусобно повезаним активностима. 

Буџет је усклађен са планом активности 

и највећим делом се ослања на подршку 

министарства. Будући да су за 

реализацију предвиђена далеко већа 

средства, нереално је очекивати да се 

средствима министарства пројекат може 

реализовати на квалитетан начин. 

Национални савет је у оцени пројекта 

био суздржан . 

122 Руси 

Удружење 

сународника  и 

пријатеља Русије 

"Сојуз" Београд 

ВЕРА И СНАГА 

ПРАВОСЛАВЉА - 

СПИРАТОР ЗА 

РУСКЕ И СРПСКЕ 

ЈУНАКЕ У 

ВЕКОВНОЈ 

ИСТОРИЈИ ДВА 

НАРОДА 

Основни циљ пројекта ”показивање 

духовног нивоа руских и српски војника 

и вековна подршка православној 

цркви”, кроз такмичење, екскурзију 

(посета манастирима и разговори са 

свештеницима) и доделу награда није 

директно повезан са општим интересом 

у култури, циљевима и приоритетима 

конкурса. Приложен је детаљан опис 

активности, циљна група  су деца од 11 

до 15 година, али није јасно колико ће 

деце руске националности обухваћено и 

из којих су градова. Није наведено на 

који ће начин резултати пројекта 

утицати на квалитет културног живота 

припадника Руса у Србији. 

123 Русини 

"Друштво 

Русина" Сремска 

Митровица и 

Новинска 

асоцијација 

Русина - НАР 

Сремска 

Митровиц

а 

"Ирени Колесар с 

поштовањем" 

Изложба фотографија има за циљ 

промоцију лика и дела русинске 

филмске и позоришне глумице Ирене 

Колесар, што је у складу са неговањем 

позоришне уметности Русина.  С 

обзиром да је епидемиолошка ситуација 

још увек неизвесна, организовање 

изложби у 9 градова у Србији и 3 у 

Хрватској чини се нереалном и 

неекономичном, узимајући у обзир 

чињеницу да се путем електронских 

медија фотографије уметнице могу 

дистрибуирати далеко већем броју људи 

у Србији и у региону, са далеко мање 

трошкова и без потенцијалних ризика 

које подразумевају масовна окупљања. 



124 Русини 

Асоцијација 

Културанова Нови Сад 

Савремено русинско 

уметничко 

стваралаштво 

Пројекат је иновативан и усклађен са 

општим интересом у култури. Усмерен 

је ка неговању савремених и 

алтернативних русинских културних 

садржаја и подстиче видљивост 

русинских уметница.  Представљањем 

алтернативне русинске сцене кроз 

изложбу фотографија и дистрибуцијом  

материјала путем интернета доприноси 

се промоцији русинске културе. 

Капацитет за реализацију, стручни 

капцитети постоје. Буџет је разрађен, 

али у многоме превазилазе средства која 

су опредељена конкурсом, па је питање 

да ли се пројекат може реализовати. 

Предлог је да се предност да другом 

пројекту. 

125 Русини 

Културно-

уметничко 

друштво "Жетва" 

Куцура Куцура 

КУЦУРСКА 

ЖЕТВА, 

манифестација 

изворног 

фолклорног 

стваралаштва 

Русина 

Садржај манифестације је богат и 

разноврстан. Планирано је 

организовање: изложби ликовних 

радова, књижевних вечери, етно столова 

и фолклорних извођења, а додатну 

вредност представљају гостовања 

ансамбала из других земаља. Ипак, 

комисија сматра да је упитно да ли ће 

моћи да реализују све по плану, постоје 

други извори финанисрања који би 

омогућили да се пројекат реализује и 

без подршке министарства, те у 

оквирима расположивих могућности, 

комисија даје предност другим 

пројектима мањине.  

126 Словаци 

The Iwano Project 

FOUNDATION Нови Сад 

Už aj letíme 

(Летимо...) 

Комплексан и амбициозан пројекат, 

детаљно разрађен,  који се бави 

организацијим двеју изложби  

академских уметника, војвођанских 

Словака са циљем популаризације 

савремених ликовних израза 

примерених 21. веку уз коришћење 

нових технологија.  Пројекат није 

усклађен са могућностима овог 

конкурса. Могуће финансирање из 

других извора. Пројекат није подржао 

Национални савет словачке националне 

мањине.  

127 Словаци 

Камерни хор 

ZVONY - 

Селенча Селенча 

КОНЦЕРТ 

ДУХОВНЕ 

МУЗИКЕ - 

ГОСПОДУ 

ПЕВАМО 

ЗАЈЕДНО 

Добро осмишљен пројекат са 

економичним буџетом који има за циљ 

упознавање руралних средина са 

духовном музиком и повезивање 

музиком припаднике различитих 

конфесија који живе на истом простору. 



Пројекат је добро осмишљен, али став 

комисије је да не доприноси у довољној 

мери културном животу заједнице и 

предност даје другим пројектима 

мањине.  

128 Словаци 

Културно 

историјско 

друштво 

"Гложан, 13. 

април 1941" Гложан 

Изложба и 

Културно 

уметнички програм 

- Обележавање 80. 

година априлског 

рата" 

Нејасан и недовољно образложен 

пројекат са уопштеним циљем. На 

основу пројектне документације 

реализација пројекта је завршена (13. и 

14. април 2021.) Пројекат је подржао 

Национални савет словачке националне 

мањине, али комисија је става да 

предност да другим пројектима мањине.  

129 Словаци 

Културно-

уметничко 

друштво "Јан 

Колар" из 

Селенче Селенча 

е - Словачка 

традиција 

Квалитетан и добро замишљен пројекат. 

Главне активности у пројекту везане су 

за снимање и дигитализацију  словачких 

песама, игара, старих обичаја и 

архивског материјала. Пројекат је 

детаљно разрађен, доприноси 

унапређењу доступности културних 

садржаја и испуњава све конкурсне 

критеријуме, али није усклађен са 

могућностима овог конкурса. Предлаже 

се конкурисање код другог донатора. 

Предност се даје другим пројектима 

мањине. Пројекат је подржао 

Национални савет словачке националне 

мањине.  

130 Словаци 

Наива Арт Култ 

удружење 

грађана Ковачица 

Њима у част, да се 

никад не забораве! 

Меморијална 

изложба слика 

Зузане Халупове и 

Мартина Јонаша 

Добар пројекат намењен 

популаризацији наивног сликарства на 

примеру стваралаштва Зузане Халупове 

и Мартина Јаноша, а поводом 

годишњица њихове смрти. Финансијски 

план је економичан и детаљно разрађен. 

Пројекат је добро осмишљен, али став 

комисије је да не доприноси у довољној 

мери културном животу заједнице и 

предност даје другим пројектима 

мањине. Пројекат није подржао 

Национални савет словачке националне 

мањине 

131 Словаци 

ПОЗОРИШТЕ 

ВЛАДИМИР 

ХУРБАН 

ВЛАДИМИРОВ 

БАЧКИ 

ПЕТРОВАЦ  
Бачки 

Петровац 

СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

ФИЛМСКЕ ГЛУМЕ 

Пројекат подразумева организацију 

радионица за аматерске глумце. Више је 

локалног значаја, те не кореспондира са 

критеријумима потребним за подршку 

на републичком нивоу. Пројекат је 

подржао Национални савет словачке 

националне мањине, али комисија је 

става да се предност да другим 

пројектима мањине.  



132 Словаци 

Словачки 

културни центар 

"Павел Јозеф 

Шафарик" Нови Сад 

Снимање ТВ 

спотова - 

фолклорног 

ансамбла, певачке 

групе и оркестра 

Комплексан  пројека,  који има за циљ 

снимање тв спотова којим ће се 

промовисати ЦД албум словачкох 

народних песама у изведби женске 

певачке групе и оркестра у знак 

обележавања стогодишњице културног 

центра "Шафарик".  Пројекат не 

доприноси у довољној мери културном 

животу заједнице и није усклађен са 

могућностима овог конкурса.   Пројекат 

није подржао Национални савет 

словачке националне мањине.  

133 Словаци 

Удружење 

"Српско-

словачког 

пријатељства - 

СЛОВЕНСКИ 

КОРЕНИ" Крагујевац 

ДР КАРЛО ПАЦЕК, 

ОСНИВАЧ И ПРВИ 

НАЧЕЛНИК 

СРПСКЕ 

ЗДРАВСТВЕНЕ 

СЛУЖБЕ (друга 

фаза пројекта) 

Реч је о пројекту којим је планирана 

финализација истраживања и штампа 

тројезичне монографије о мађарском 

словаку Карлу Пацеку, који је између 

осталог био оснивач и први начелник 

српске здравствене службе. 

Интересантан пројекат, али не одговара 

потпуно приоритетима конкурса и не  

доприноси у довољној мери културном 

животу заједнице. Пројекат није 

подржао Национални савет словачке 

националне мањине.  

134 Словаци 

Удружење 

грађана "Култура 

на длану" Ветерник 

"Neváhaj, len sa 

hraj…"  

(превод са 

словачког: "Не 

оклевај, само се 

играј...") 

Квалитетан пројекат, детаљно 

образложен, са економичним буџетом 

намењен најмлађим Новосађанима у 

циљу упознавањ порекла, културе, 

традиције уметности и језика словачке 

националне мањине што доприноси 

разумевању и поштовању 

мултикултурализма од раног узраста. 

Одговара приоритетима конкурса, али је 

исувише локалног карактера. 

Национални савет словачке националне 

мањине није подржао овај пројекат чији 

став је комисија уважила и дала 

предност другим пројектима мањине.  

135 Словаци 

Удружење 

грађана 

"Перспектива" Београд 

МУЛТИЕТНИЧКИ 

ПРЕПЛЕТАЈИ 

Изузетно занимљив и добро конципиран 

пројекат заснован на припреми, 

снимању и веб публиковању 6 

двојезичних медијских прилога, на 

српском и словачком језику, али није 

усклађен са приоритетима и 

могућностима овог конкурса.  

Подносиоцу пријаве се предлаже да 

конкурише за подршку сектора за 

информисање Министарства и њихових 

конкурса. Национални савет словачке 

националне мањине није подржао овај 

пројекат.  



136 Словаци 

Удружење 

грађана Око инфо 

Ковачица Ковачица 

Позориште у 

Ковачици и Падини 

100 година 

словачког 

позоришта 

Пројекат се бави настанком и развојем 

позоришта на словачком језику у 

Ковачици и Падини. Пројекат у први 

план ставља медијске садржаје, што у 

потпуности не одговара критеријумима 

и приоритетима конкусрса.   

Подносиоцу пријаве се предлаже да 

конкурише за подршку сектора за 

информисање Министарства и њихових 

конкурса. Пројекат није подржао 

Национални савет словачке националне 

мањине.  

137 Словаци 

Удружење 

ликовних 

уметника 

"Гложанска 

палета" Гложан 

Школа сликања са 

дечјом колонијом 

Реч је о пројекту који је  намењен 

организацији школе сликања за децу од 

осам до петнаест година и дечје ликовне 

колоније. Пројекат  подстиче 

креативност деце и младих, али став 

комисије је да не доприноси у довољној 

мери културном животу заједнице и 

предност даје другим пројектима 

мањине.  

  

138 Словенци 

Друштво 

Словенаца у 

Београду - 

Друштво Сава Београд 

СРБИЈА МОЈА 

ДЕЖЕЛА 

Пројекат је заснован на организовању 

заједничких концерата словеначких и 

српских музичара и извођача у 4 града у 

Србији (Београд, Панчево, Нови Сад, 

Ниш), а с циљем међукултурног 

повезивања, неговања и промовисања 

културних особености националних 

заједница. Национални савет словеначке 

националне мањине препоручује 

пројекат, али га не сврстава у три 

приоритетна. Комисија је одлучила да 

овог пута дâ предност другим 

пројектима исте националне мањине.  

139 Словенци 

Удружење 

Словенаца Срема 

и Мачве "Пиран" 

2017 

Мачванска 

Митровиц

а 

Ликовна радионица 

- живот сликан 

бојама 

Пројекат се заснива на организовању 

ликовне радионице у Мачванској 

Митровици и у Сремској Митровици за 

ученике учеснике ликовног конкурса. 

Циљ манифестације је неговање 

културолошке особености и 

међукултурног дијалога. Пројекат је 

локалног карактера и нема шири утицај 

изван локалне средине. Национални 

савет словеначке националне мањине 

ову манифестацију није уврстио у 

приоритетне иако јој је дао формалну 

препоруку. Комисија се овом приликом 

одлучила да подржи друге пројекте исте 

националне мањине а који су ширег 



обухвата с већим утицајем на културни 

живот заједнице. 

140 Украјинци 

Друштво за 

украјински језик, 

књижевност и 

културу 

"Просвита" Нови Сад Траговима предака 

Пројекат подразумева издавање књиге 

"Траговима предака", научно-

истраживачког подухвата Олега 

Румјабцева, који има за циљ да 

представи историју Украјинаца на 

просторима бивше Југославије. Овај 

пројекат је, у начелу, оцењен 

позитивно-  има корисну идеју, али није 

достављен рукопис, који је потребно 

доставити по правилима конкурса, 

достављена је само рецензија дела.  

Комисија се опредељује за други 

пројекат истог предлагача.  

141 Хрвати 

Галерија Прве 

колоније наиве у 

техници сламе 

Таванкут Таванкут 

36. сазив Прве 

колоније наиве у 

техници сламе - 

Таванкут 2021 

Традиционално сазивање колоније 

наиве у техници сламе, у Таванкуту и 

околним селима, квалитетан је и 

препознатљив пројекат за културу 

Хрвата и културну сцену Србије. 

Активности су квалитетне и разноврсне, 

а производи настали на колонији 

постају стално власништво удружења. 

Снажан акценат стављен је на 

афирмацију жена са села, које су главни 

носиоци активости. Стручни и 

уметнички капацитети постоје. Буџет је 

јасно разрађен, али тражени износ 

далеко превазилази износ опредељен 

конкурсом, те је предлог да се подржи 

други пројекат у Тавакуту.  

142 Хрвати 

ИНОВАТИВНА 

МРЕЖА Суботица 

ЗАВИЧАЈНИ 

СЛИКАРИ - 

ТАЧКА КОЈА 

СПАЈА 

Организација изложбе завичајних 

сликара, са фокусом на хрватску и 

мађарску националну мањину има за 

циљ развијање мултикултуралности, али 

не задовољава критеријуме конкурса. 

Опис пројекта је декларативан и не 

може се јасно закључити шта се 

пројектом жели постићи и који је 

крајњи резултат активности.  

143 Хрвати 

Удруга 

буњевачких 

Хрвата 

"Дужијанца" Суботица 

Ревија Дужијанца - 

Часопис 

Издавање периодике, као логичке 

подршке манифестацији Дужијанца, не 

представља пројекат од републичког 

значаја и није подржано од стране 

националног савета. Будући да је други 

пројекат истог подносиоца позитивно 

оцењен, а да су за периодику  

предвиђена додатна средства, пројекат 

се не подржава. 



144 Хрвати 

Удружење 

грађана "Трагови 

Шокаца" Бач Бач 

ТРАДИЦИЈА У 

САВРЕМЕНОЈ 

ПРИМЕНИ 

Пројекат предвиђа организацију бројних 

догађаја и активности усмерених ка 

презентацији културе Хрвата Шокаца, 

али је идејно широко постављен и 

недовољно конкретизован. Циљна група 

није прецизно одређена и није наведен 

број учесника који ће учествовати на 

бројним планираним догађајима 

(књижевне вечери семинари, радионице, 

ревија). Буџет није јасно разрађен и не 

нуди смернице о томе који се трошак 

односи на коју активност.  

145 Хрвати 

Удружење 

грађана "Урбани 

Шокци" Сомбор Сомбор 

Међународна 

изложба 

фотографија 

"Кићење и 

повезивање Шокаца 

Моноштора и 

регије" 

Пројекат предвиђа фотографисање  

”покривала за главу” девојака и жена 

Шокица, постављање изложбе истих, 

штампање каталога и ревију модела уз 

музичку пратњу. Активности доприносе 

неговању елемената шокачког 

фолклорног стваралаштва. Пројекат 

није у потпуности у складу са циљем 

конкурса, јер не документује у довољној 

мери на који се начин унапређује 

партиципација Шокаца у културном 

животу Србије и не илуструју на који ће 

начин утицати на ширу заједницу. 

Национални савет није подржао 

пројекат. 

146 Хрвати 

ХГУ "Фестивал 

буњевачки 

писама" Суботица 

17. Смотра дјечијих 

пјевача и зборова 

Смотра дечјих хорова из основних 

школа извођењем изворних и 

традиционалних хрватских песама 

доприноси неговању мањинске културе 

и унапређењу квалитета културног 

живота деце припадника мањина. 

Пројекат је у складу са приоритетима 

конкурса и значајан за едукацију деце и 

неговање њиховог уметничког  

изражавања. Усвојен је предлог 

националног савета да се подржи други 

пројекат, истог подносиоца. 

147 Хрвати 

ХКПД "Матија 

Губец" Таванкут Таванкут Гупчева липа 

Издавање часописа о активностима 

удружења не представља пројекат од 

националног значаја и има ограничен 

утицај на културни живот шире 

заједнице. Не поседује  иновативност, 

нити образлаже на довољно јасан начин 

како ће унапредити културни живот 

Хрвата. Реализатори пројекта нису 

наведени, а с обзиром да је подржан 

други пројекат истог удружења, предлог 

је да се овај пројекат не подржи. 



148 Хрвати 

Хрватско 

културно-

просветно 

друштво "Матија 

Губец" Рума Рума 

Целовечерњи 

концерт Великог 

тамбурашког 

оркестра поводом 

Дана Друштва 

Обележавање јубилеја 118 година 

постојања рада КУД-а ”Матија Губец” 

представља догађај који недвосмислено 

доприноси неговању хрватске 

тамбурашке традиције, квалитетан је и 

поседује уметничке капацитете за 

реализацију. С обзиром да је реч 

једнократном догађају чији је циљ 

краткорочан, дата је предност другом 

пројекту истог подносиоца, што је и 

препорука националног савета. 

149 Хрвати 

Хрватско 

културно-

уметничко -

просветно 

друштво 

"Станислав 

Препрек" Нови Сад 

Репринт књиге 

Слике из живота 

Владоје Вукотића из 

1898. године 

Поновљено издање нове едиције 

”Баштина” посвећене делима хрватских 

писаца из Војводине, у складу је са 

приоритетом неговања мањинског 

језика и културе. Иако тражени износ 

није велик, поновљено издање   

публикације не представља приоритет у 

2021. години, у којој су средства 

министарства, у односу на претходну 

годину, смањена.  

150 Хрвати 

Хрватско 

културно-

уметничко -

просветно 

друштво 

"Станислав 

Препрек" Нови Сад 

Дигитализација и 

постављање на сајт 

докумената и 

нотног материјала 

Станислава 

Препрека 

Пројекат је усмерен ка дигитализацији 

докумената и нотних записа Станислава 

Препрека и постављању истих на 

интернет страницу КУД-а, чиме је 

усклађен са приоритетом неговања 

мањинске културе. Пројекат не 

испуњава критеријуме конкурса: не 

постоји детаљан опис пројекта, наводе 

се само планиране активности, без 

образложења на који ће начин утицати 

на културни живот хрватске заједнице. 

Циљна група је широко постављена и не 

постоји информација, на који ће се 

начин јавност информисати о 

дигитализованим документима. У 

буџету су наведене само две ставке, за 

исплату два ауторска хонорара, што 

указује више на исплату ауторског дела, 

него на пројекат. 

151 Хрвати 

Хрватско 

културно-

умјетничко-

просвјетно 

Друштво 

"Станислав 

Препрек" Нови 

Сад Нови Сад 

Тискање књиге 

Љерке Радовић 

"Ослушнута 

тишина" 

Издавање збирке поезије хрватске 

уметнице из Новог Сада доприноси 

препознавању хрватских стваралаца, у 

кљижевном контексту Србије и 

намењена је свим читаоцима, без обзира 

на  старост и националну припадност. 

Национални савет није подржао 

пројекат, те је предлог да се подрже 

издања која имају његову подршку. 



152 Хрвати 

Хрватско 

просвејтно 

друштво "Бела 

Габрић" Суботица 

Култура нас спаја - 

едукативне 

радионице 

Едукација 90 ученика из Сонте, Вајске и 

Плавне на едукативним радионицама 

промовише хрватску културу и 

традицију и представља занимљив 

пројекат који је у складу са 

приоритетима и циљем конкурса. 

Пројекат, међутим, не задовољава у 

потпуности критеријуме конкурса, јер 

се не наводе реализатори пројекта, а 

тражена средства  премашују 

могућности министарства, чиме се 

доводи у питање његова реализација.  

Будући да активности предвиђају бројна 

путовања и окупљања, постоји ризик да  

пројекат, у условима ковид епидемије, 

не буде реализован.  

153 Цинцари 

ЦЕНТАР ЗА 

ЈЕЗИК И 

КУЛТУРУ 

ЦИНЦАРА НА 

БАЛКАНУ - 

МОСКОПОЉЕ Београд 

ЦИНЦАРИ У 

СПОЉНОЈ 

ПОЛИТИЦИ 

КРАЉЕВИНЕ 

СРБИЈЕ ЗА ВРЕМЕ 

ДИНАСТИЈЕ 

ОБРЕНОВИЋ 

(1881-1903) 

Пројектом је планирано издавање књиге  

аутора Небојше Озимића која се бави 

учешћем познатих Цинцара који су у 

политици краљевине Србије обележили 

дипломатску борбу за јужну Србију и 

Македонију  крајем 19. и почетком 20. 

века. Иако је реч о квалитетном 

пројекту, циљ пројекта у довољној мери 

не одговара критеријумима конкурса, па 

комисија даје  предност другом пројекту 

истог предлагача.  

154 Црногорци 

Удружење 

грађана 

Црногорци и 

пријатељи 

Црногораца Ловћенац 

ЧАС ЦРНОГОРСКЕ 

ПОЕЗИЈЕ 

Циљ пројекта је да се свечано обележи 

Тринаести јул у Ловћенцу који би 

окупио припаднике црногорске 

националне заједнице на манифестацији 

"Час црногорске поезије". Пројекат је 

локалног карактера. Због ограничених 

финансијских средстава, а великог 

прилива пријава за суфинансирање 

пројеката, Комисија је одлучила да овог 

пута да предност другог пројекту за 

црногорску заједницу, сличне садржине, 

а већег обухвата, за који је проценила да 

може квалитетније да допринесе 

афирмацији црногорске националне 

заједнице. 

155 Црногорци 

УДРУЖЕЊЕ 

ЦРНОГОРАЦА 

СУБОТИЦЕ Суботица 

ШКОЛА 

БЕСЈЕДНИШТВА 

Пројектом се планира организовање 

радионице подуке беседништву и 

његовом неговању, као и организовање 

вечери беседништва. Овај пројекат 

Комисија није оценила као приоритетан 

и предност је дала другом пројекту 

истог предлагача. 



156 Црногорци 

Центар културног 

развоја Врбас Врбас 

САБОРНО 

ПРОЖИМАЊЕ 

Пројекат подразумева теренски рад у 

топличком и јабланичком региону, у 

Прокупљу, Куршумлији, Чачку и у свим 

местима у Војводини с црногорским 

досељеницима, а с циљем сакупљања 

текстуалних, фотографских и других 

мултимедијалних записа, како би се 

приредио штампани зборник о култури 

живљења и уметничког стварања 

црногорске заједнице у Србији. 

Пројекат је одвише широко постављен, 

програмски расплинут и неодовољно 

усредређен, стога га Комисија не 

подржава. 

157 Црногорци 

ЦРНОГОРСКА 

НАЦИОНАЛНА 

ЗАЈЕДНИЦА 

БЕОГРАД Београд 

ДАНИ 

ЦРНОГОРСКЕ 

КУЛТУРЕ У 

СРБИЈИ 

Пројекат се најављује као 

манифестација од седам дана трајања у 

четири града у Србији (Београд, Ниш, 

Нови Сад, Врбас), а којом се промовише 

културно стваралаштво црногорске 

националне заједнице. Нема разрађеног 

описа пројекта, већ је читаво 

образложење сведено на једну 

реченицу. И подносилац се представио у 

једној краткој општој реченици без 

икаквих репрезентативних активности 

које би навео. Комисија је одбацила овај 

пројекат. 

158 Црногорци 

Црногорски 

научно-културни 

центар Врбас 

Нематеријална 

културна баштина 

Црногораца Србије 

- истраживње, 

прикупљање и јавна 

презентација 

Циљ пројекта је да се теренски истраже 

традиционалне народне песме и игре 

Црногораца у Србији и да се оне 

презентују кроз организовање 

фолклорне представе. Комисија оцењује 

да програм није добро конципиран, и да 

би вредносно боље било да је 

осмишљено да из истраживања 

проистекне документарни филм или 

стручна публикација, те је стога 

одлучено да се овај пројекат не подржи.  

159 Чеси 

Удружење "Чеси 

Шумадије" Крагујевац 

КАРАВАН ЧЕШКЕ 

МУЗИКЕ 

Пројекат афирмише класичну музику 

чији су ствараоци чешки композитори. 

Пројекат се реализује кроз концерте у 

три града у Србији, у Нишу, Панчеву и 

Сремској Митровици, као и у Брну у 

Чешкој. Комисија увиђа културно-

уметнички значај предложеног 

програма, али се определила за друге 

пројекте за исту националну заједницу 

за које сматра да могу имати већи утицај 

на афирмацију чешке мањине у ширем 

окружењу.  



160 Чеси 

Чешка беседа 

Београд Београд 

Реиздање књиге 

Чехословачки дом у 

Београду: 1928-

2018. 

Пројекат обухвата штампање реиздања 

књиге Чехословачки дом у Београду 

1928-2018, која је у свом првом издању 

из 2018. године имала тираж од 300 

примерака, да би се у овом другом 

издању, у двојезичном виду - српском и 

чешком, одштампало 600 примерака. 

Поменута књига садржи свега 68 страна 

и својим опсегом не представља 

монографску студију, а будући да је већ 

имала једно издање, и да није реч о 

допуњеном издању, већ само о 

доштампавању исте књиге, Комисија је 

одлучила да предност да другим 

пројектима истог подносиоца.  

161 Чеси 

Чешка беседа 

Београд Београд 

ЧЕШКО-СРПСКИ 

ХОР 2021 

Пројекат предвиђа четири наступа 

ансамбла Чешко-српскох хора - два у 

Београду, и по један у Новом Саду и у 

Белој Цркви, а с циљем подстицања 

међуетничке културне сарадње и 

толеранције. Комисија се није у 

довољној мери уверила у иноватност 

овог пројекта и одлучила је да предност 

да другим пројектима за исту 

националну заједницу за које је 

проценила да су ширег обухвата и да 

могу више да допринесу друштвеној 

афирмацији и видљивости чешке 

националне заједнице. 

162 Чеси 

Чешко позориште 

Чешке беседе 

Београд Београд 

Позоришна 

представа 

"ЛУПЕЖ" Карела 

Чапека 

Пројекат је заснован на сценској 

постави комада Лупеж Карела Чапека у 

извођењу међугенерацијског аматерског 

глумачког ансамбла Чешког позоришта 

"Чешке беседе" из Београда. Циљ 

пројекта је да се српској културној 

сцени понуди класик чешке литературе. 

Комад би се изводио на сцени у 

Београду и у местима с чешком 

националном мањином. Финансијски 

план трошкова је уопштено направљен 

и недовољно конкретизован. Комисија 

не сматра да је овај пројекат 

приоритетан и предност је дала другом 

пројекту истог предлагача.  

 
 



 


