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На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 

47/18 и 30/18), Закона о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, број 110/21) и и 

Финансијског плана прихода и расхода Министарства културе и информисања за 2022. годину, број: 401-01-

00779/2021-07 од 17.12.2021. године, а у вези са чланом 76. Закона о култури ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 

13/16 и 30/16-испр,6/20, 47/21 и 78/21 ) и Предлогом решења избору пројеката у области позоришне уметности 

(стваралаштво, продукција и интерпретација) у 2022. години, по расписаном јавном конкурсу Министарства 

културе и информисања од 30. децембра 2021. године ради прикупљања предлога за финансирање или 

суфинансирање пројеката у области позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација) у 

Републици Србији у 2022. години, број 119-01-93/2022-03 од 5. априла 2022. године, министар културе и 

информисања доноси 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 
 

 
о додели средстава за суфинансирање пројеката у области позоришне уметности (стваралаштво, продукција и 

интерпретација)  у 2022. години  

 

 

 

 

 1. У области позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација) 2022. године по 

расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 30. децембра 2021. године ради 

прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање пројеката у области позоришне уметности 

(стваралаштво, продукција и интерпретација) у 2022. години, финансираће се, односно суфинансираће се 

следећи пројекти: 

 

 

Редни 

број  

подносилац и 

корисник 
град Назив пројекта Категорија ЕК Износ РСД 

1 

Центар за културу 

Свети Стефан, деспот 

српски 

Деспотовац 

МАПС, Мајске 

аматерске позоришне 

свечаности 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 500,000.00 



 

 

2 
Народно позориште 

Сомбор 
Сомбор 

Јубиларни 30. 

поѕоришни маратон 

пројекат 

(фестивал) 
463 1,000,000.00 

3 

Културни центар 

”Властимир 

Павловић Царевац” 

Велико 

Градиште 

6. Фестивал аматерских 

позоришта ”Штап и 

канап - ШИК” 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

4 
Прво приградско 

позориште Лазаревац 
Лазаревац 

Позоришна представа 

”Маказе јелисавете 

Берман” 

пројекат 

(продукција) 
463 500,000.00 

5 
Позориште младих 

Нови Сад 
Нови Сад 

Новосадске позоришне 

игре 

пројекат 

(фестивал) 
463 1,000,000.00 

6 
Културни центар 

Топола 
Топола Фестивал дуодраме 

пројекат 

(фестивал) 
463 500,000.00 

7 
Културни центар 

општине Медвеђа 
Медвеђа 

Војвода Никола 

Скобаљић - историјска 

драма 

пројекат 

(продукција) - 

аматери 

463 300,000.00 

8 
Сурдулички културни 

центар  
Сурдулица 

САПС 2022 Смотра 

аматерских позоришта 

Србије 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

9 

Установа Спомен - 

парк ”Крагујевачки 

октобар” 

Крагујевац 
Манифестација Велики 

школски час 2022. 

пројекат 

(продукција) 
463 500,000.00 

10 
Београдско драмско 

позориште 
Београд 

Регионална унија 

театара - РУТА 

Србија, Црна Гора, 

Република Северна 

Македонија, Босна и 

Херцеговина, Хрватска, 

Словенија 

пројекат 

(фестивал) 
463 1,000,000.00 

11 
Народно позориште 

Пирот 
Пирот 

Позоришна представа 

”Барбело, о псима и 

деци” 

пројекат 

(продукција) 
463 500,000.00 

12 
Позориште Атеље 

212 
Београд 

Међународна срадања - 

размена гостовања и 

учешће на 

међународним 

фестивалима у 2022 

гостовање 463 700,000.00 

13 
Културни центар 

Новог Сада 
Нови Сад 

Интернационални 

фестивал алтернативног 

и новог театра - 

ИНФАНТ 

пројекат 

(фестивал) 
463 700,000.00 

14 

Дечје позориште - 

Szabadkai 

Gyermekszinhaz- 

Dječje kazalište 

Суботица 

Набавка техничке 

опреме за Дечју 

интернет телевизију 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 1,000,000.00 

15 
Народно позориште 

Ниш 
Ниш 

Фестивал ”Театар на 

раскршћу” 2022 

пројекат 

(фестивал) 
463 1,500,000.00 

16 

Позориште казалиште 

Kosztolányi Dezső 

Szinház 

Суботица 
Desire Cebtral Station 

Festival 2022 

пројекат 

(фестивал) 
463 1,000,000.00 

17 Театар Вук Београд 
30. Београдски летњи 

фестивал БЕЛЕФ 

пројекат 

(фестивал) 
463 1,000,000.00 



 

 

18 
Културни центар 

општине Медвеђа 
Медвеђа 

Мултимедијални 

драмски приказ 

”Медвеђе стазе” - 

обележавање 100.година 

од проглашења Медвеђе 

за варош 

пројекат 

(продукција) - 

аматери 

463 300,000.00 

19 Стеријино позорје Нови Сад 67. Стеријино позорје 
пројекат 

(фестивал) 
463 5,000,000.00 

20 
Народно позориште 

Тоша Јовановић 
Зрењанин Стална поставка 

пројекат 

(продукција) 
463 1,500,000.00 

21 Битеф театар Београд 56БИТЕФ22 
пројекат 

(фестивал) 
463 12,000,000.00 

22 
ЈУ Позориште ”Бора 

Станковић” Врање 
Врање Црна птица 

пројекат 

(продукција) 
463 500,000.00 

23 
Позориште лутака 

Пинокио 
Београд 

Магија великих 

марионета у јавном 

простору - алат за 

културне и образовне 

раднике 

пројекат 

(продукција) 
463 500,000.00 

24 
Народно позориште 

Ниш 
Ниш Светлосна опрема 2022 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 1,000,000.00 

25 
Београдско драмско 

позориште 
Београд 

Божанствена комедија, 

Франк Кастроф у 

Београдском драмском 

позоришту 

пројекат 

(продукција) 
463 3,000,000.00 

26 Битеф театар Београд Битеф (независна) зона 
годишњи 

програм 
463 1,000,000.00 

27 

Позориште казалиште 

Kosztolányi Dezső 

Szinház 

Суботица 

Опремање Костолаљи 

Деже позоришта 

димерима за сценску 

расвету 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 1,000,000.00 

28 
Културни центар 

Нови Пазар 
Нови Пазар 

Продукција представе 

”Бранко Ћопић” 

пројекат 

(продукција) 
463 500,000.00 

29 
Народно позориште 

Ниш 
Ниш 

Тонска опрема за 2022. 

годину 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 1,000,000.00 

30 
Позориште лутака 

Пинокио 
Београд 

47. фестивал монодраме 

и пантомиме 

пројекат 

(фестивал) 
463 500,000.00 

31 
Дом културе 

Пријепоље 
Пријепоље 

На тромеђи - 

Позориште! 

пројекат 

(продукција) 
463 500,000.00 

32 
Народно позориште 

Ужице 
Ужице Р.У.Р. - Карл Ћепек 

пројекат 

(продукција) 
463 500,000.00 

33 Дом културе ”Радан” Лебане 

Међуокружна смотра 

аматерских позоришта 

југоисточне Србије 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

34 
Дом културе 

Пријепоље 
Пријепоље 

Фестивал аматерских 

позоришта Западне 

Србије 2022 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 500,000.00 



 

 

35 
Књажевско-српски 

театар 
Крагујевац 

Међународни 

позоришни фестивал 

Јоакимфест 2022 

пројекат 

(фестивал)  
463 700,000.00 

36 
Центар за културу 

Смедерево 
Смедерево 39. ”Нушићеви дани” 

пројекат 

(фестивал)  
463 700,000.00 

37 

Народно позориште 

Тимочке Крајине - 

центар за културу 

”Зоран Радмиловић” 

Зајечар 

Међународни 

позоришни фестивал 

31.дани ”Зорана 

Радмиловића” 

пројекат 

(фестивал)  
463 700,000.00 

38 

Центар за неговање 

традиционалне 

културе ”Абрашевић” 

Ваљево 

Ваљево 17. Абро фест 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

39 
ЈУ Позориште ”Бора 

Станковић” Врање 
Врање 

42. Борини  

позоришни дани 

пројекат 

(фестивал)  
463 700,000.00 

40 

Центар за културу 

Свети Стефан, деспот 

српски 

Деспотовац 

Фестивал дечијег 

драмског стваралаштва 

”Ресавске чаролије” 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

41 

Центар за културу 

општине Мало 

Црниће 

Мало Црниће 

51. ФЕДРАС - Фестивал 

дрмских аматера села 

Србије 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

42 
Народно позориште 

Ужице 
Ужице 

27. Југословенски 

позоришни фестивал - 

без превода 

пројекат 

(фестивал)  
463 1,500,000.00 

43 
Народно позориште 

Стерија 
Вршац 

29. међународни 

фестивал класике 

”Вршачка позоришна 

јесен” 

пројекат 

(фестивал) 
463 700,000.00 

44 
Југословенско 

драмско позориште 
Београд 

Размена између 

Југословенског драмског 

позоришта и Словенског 

народног гледалишта 

гостовање 463 800,000.00 

45 
Народно позориште 

Пирот 
Пирот 

Светлосна опрема за 

светлосни парк 

Народног позоришта 

Пирот 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 1,000,000.00 

46 
Лесковачи културни 

центар Лесковац 
Лесковац 

10. ФАПОР - фестивал 

аматерске позоришне 

режије 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

47 
Центар за културу и 

уметност Алексинац 
Алексинац 

Фестивал првоизведеих 

представа - ПИП 2022. 

пројекат 

(фестивал)  
463 300,000.00 

48 
Дечији културни 

центар Ниш 
Ниш Фестивал ”Позориште” 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

49 
Позориште за децу 

Крагујевац 
Крагујевац 

24. Међународни 

луткарски фестивал 

”Златна искра” 

пројекат 

(фестивал)  
463 1,500,000.00 

50 
Позориште за децу 

Крагујевац 
Крагујевац Животињске приче 

пројекат 

(продукција) 
463 500,000.00 

51 
Српско народно 

позориште Нови Сад 
Нови Сад 

Позоришна 

представа”Последњи 

балкански вампир”, 

Дејан Дунковски 

пројекат 

(продукција) 
463 500,000.00 



 

 

52 

Новосадско 

позориште Újvidéki 

Színház 

Нови Сад 

SYNERGY World 

Theatre Festival - пети 

међународни театарски 

фестивал мањинских 

језика 

пројекат 

(фестивал) 
463 500,000.00 

53 
Центар за културу и 

туризам Младеновац 
Младеновац 

Позоришни фестивал 

Театар у једном дејству 

пројекат 

(фестивал) 
463 500,000.00 

54 

Регионално 

позориште Нови 

Пазар 

Нови Пазар 
Позоришна представа 

”Праг” 

пројекат 

(продукција) 
463 500,000.00 

55 
Крушевачко 

позориште 
Крушевац Дани Милије Вуковића 

пројекат 

(фестивал) 
463 500,000.00 

          

Укупно: 55,000,000.00 

56 

Удружење драмских 

уметника Србије 

(УДУС) 

Београд 
Награда Добричин 

прстен 

пројекат 

(награда) 
481 500,000.00 

57 

Удружење драмских 

уметника Србије 

(УДУС) 

Београд Награда Милош Жутић 
пројекат 

(награда) 
481 500,000.00 

58 

Димитрије Коканов и 

Игор Коруга, УГ 

Горгоне 

Београд 
Крајолик мог тела и 

жеље 

пројекат 

(продукција) 
481 500,000.00 

59 

УГ ДАХ Театар - 

центар за позоришна 

истраживања 

Београд 

Годишња подршка 

активнотима ДАХ Театр 

Центар за позоришна 

истраживања 

годишњи 

програм 
481 1,000,000.00 

60 
Фондација Ноћ 

позоришта  
Нови Сад 

Међународна фестивал 

Ноћ позоришта и 

свечано обележавање 

деценије постојања 

манифестације Ноћи 

позоришта у Србији 

пројекат 

(фестивал) 
481 900,000.00 

61 
Фондација Хартефакт 

фонд 
Београд 

Београд Прајд 

позоришни фестивал 

пројекат 

(фестивал) 
481 500,000.00 

62 

Небојша Брочић, 

Удружење драмских 

уметника Србије 

(УДУС) 

Београд 

Представа 

”Аутобиографија” 

Бранислава Нушића 

пројекат 

(продукција) 
481 500,000.00 

63 
Фондација Хартефакт 

фонд 
Београд 

Конкурс за најбољи 

савремени ангажовани 

текст 

пројекат  481 500,000.00 

64 

Удружење 

позоришних 

критичара и 

театролога 

Београд 

Критичка рецепција 

аматерског позоришта у 

Србији 

пројекат 

(едукација) 
481 500,000.00 

65 
УГ Нови тврђава 

театар 
Нови Сад 

Позоришни фестивал 

Нови тврђава театар 

пројекат 

(фестивал) 
481 700,000.00 

66 

Удружење драмских 

уметника Србије 

(УДУС) 

Београд 30 година ЛУДУС-а  пројекат  481 500,000.00 

67 
Удружење ”Три 

гроша” 
Београд 

Деси Боже из машине / 

Деусексмахина 

пројекат 

(продукција) 
481 500,000.00 



 

 

68 

Мирослав Бенка, 

Удружење драмских 

уметника Србије 

(УДУС) 

Београд 
Тесла светлопис у 

времену 

пројекат 

(продукција) 
481 1,000,000.00 

69 
Maja Greenwald, 

Базаарт 
Београд 

Survivress, представа 

савременог 

мултимедијалног 

позоришта 

пројекат 

(продукција) 
481 500,000.00 

70 

Снежана Гњидић, 

Удружење драмских 

уметника Србије 

(УДУС) 

Београд 
Гугенхајм и Барили: 

реално је надреално 

пројекат 

(продукција) 
481 500,000.00 

71 

Заједница 

професионалних 

позоришта Србије 

Краљево 

58. Фестивал 

професионалних 

позоришта Србије 

”Јоаким Вујић” 

Кргујевац 2022 

пројекат 

(фестивал) 
481 500,000.00 

72 

Удружење драмских 

уметника Србије 

(УДУС) 

Београд 

Издавање монографије о 

Милану Ланету 

Гутовићу 

пројекат 

(монографија) 
481 500,000.00 

73 

Душанка Глид 

Стојановић, 

Удружење драмских 

уметника Србије 

(УДУС) 

Београд 

Роза Луксембург 

/дијалектика 

спонтаности 

пројекат 

(продукција) 
481 500,000.00 

74 
УНИМА центар 

Србије 
Београд 

53. Сусрети 

професионалних 

позоришта лутака 

Србије 

пројекат 

(фестивал) 
481 700,000.00 

75 

Удружење 

позоришних 

критичара и 

театролога 

Нови Сад 
Критичарски караван 

2022 
пројекат  481 800,000.00 

76 

Заједница 

професионалних 

позоришта Војводине 

Нови Сад 

71. Фестивал 

професионалних 

позоришта Војводине 

пројекат 

(фестивал) 
481 500,000.00 

77 
Удружење уметника 

”ArtNet" 
Београд 

Чекамо Пучини - 

Триптих 

пројекат 

(продукција) 
481 500,000.00 

78 
Удружење Human 

district 
Београд Опера на води 

пројекат 

(продукција) 
481 500,000.00 

79 Театар Мимарт Београд 

Реминисценција 

Поводом 50 година 

уметничког рада Неле 

Антоновић 

пројекат 

(продукција) 
481 500,000.00 

80 

АКУД Универзитета 

у Београду ”Бранко 

Крсмановић” 

Београд 

Прослава стогодишњице 

постојања Академског 

позоришта  ”Бранко 

Крсмановић” 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

481 300,000.00 

81 

Анђелка Николић, 

Сеоски културни 

центар Марковац 

Марковац 

Расветљавање случаја 

серије убистава 

тровањем у Ћупријском 

округу седамдесетих 

година 19.века (радни 

назив) 

пројекат 

(продукција) 
481 300,000.00 



 

 

82 Нишвил Фондација  Ниш 

Интернационални 

Нишвил Театарски 

Фестивал 2022 

пројекат 

(фестивал) 
481 500,000.00 

83 

Удружење 

”Петроварадин 

Медија” 

Нови Сад 
Дани Лазе Телечког 

2022. 

пројекат 

(фестивал) 
481 800,000.00 

  

        

Укупно: 16,000,000.00 

84 

Универзитет у Новом 

Саду 

Академија уметности 

Нови Сад 

Нови Сад 

Позоришне вињете 

примена психо-

социодраме у 

методологији обуке 

уметника 

пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 

85 
Студентски културни 

центар Ниш 
Ниш 

Међународни фестивал 

студентских 

позоришних сцена 

УРБАНФЕСТ 2022 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

424 300,000.00 

86 
Факултет драмских 

уметности  
Београд Фист 17  

пројекат 

(фестивал) 
424 500,000.00 

87 Фабрика доо Београд 

Позоришно сценска 

представа ”Живот је 

игра” - инспирисано 

Божанственом 

комедијом Дантеа 

Алигиераиа 

пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 

88 
Опера и тетара 

Мадленианум доо 
Београд 

Оперета - Мјузикл 

”Паришки живот” 

пројекат 

(продукција) 
424 1,000,000.00 

89 Бео Арт 2015 доо Београд 
Ситнице које живот 

значе 

пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 

90 

Установа Студентски 

културни центар 

Крагујевац 

Крагујевац 
VII фестивал аматерских 

позоришта Кулиса 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

424 300,000.00 

91 
Борис Цап ПРБеоарс 

БМ 
Београд Тајни живот инсеката 

пројекат 

(продукција) 
424 1,500,000.00 

92 

Предузеће за 

музичку, сценску и 

ТВ продукцију 

TOUCHSOUND doo 

Београд Театар на Ђумруку 
пројекат 

(фестивал) 
424 1,000,000.00 

93 
Хартефакт 

продукција д.о.о. 
Београд 

Продукција ауторске 

представе Патрика 

Лазића у оквиру 

Хартефактовог програма 

Четири зида 

пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 

94 
Хартефакт 

продукција д.о.о. 
Београд 

Продукција ауторске 

представе Југа 

Ђорђевића "Gender 

Factory" у оквиру 

Хартефактовог програма 

Четири зида 

пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 

95 

Немања Јаничић ПР 

Уметничко 

стваралаштво 

Комични театар 

Београд Живот из смећа 
пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 



 

 

96 
Факултет драмских 

уметности  
Београд 

Смотра аматерског 

драмског стваралаштва 

при културним 

центрима Србије 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

424 500,000.00 

97 
Владимир Пауновић 

ПР BAST Production 
Београд Исидора 

пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 

98 Пан продукција Београд Љубинка Бобић 
пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 

99 
Факултет драмских 

уметности  
Београд 

Век и по српске школе 

глуме - путујућа 

изложба - 2. сезона 

пројекат  424 500,000.00 

100 

Жељко Јовановић, 

Никола Завишић ПР 

Велики маг 

Београд Три слике старости 
пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 

101 

Факултет уметности 

Универзитета у 

Приштини 

Косовска 

Митровица 

Фестивал позоришног 

стваралаштва 

уметничких факултета 

Србије 

пројекат 

(фестивал) 
424 500,000.00 

102 Итака арт центар Инђија 9. Шекспир фестивал 
пројекат 

(фестивал) 
424 1,000,000.00 

103 
Јелена Јокић ПР 

Галарт 
Београд Пловидба 

пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 

104 
Дом културе 

Грачаница 
Грачаница 

Продукција представе 

Госпођа министарка 

пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 

105 
Дом културе 

Грачаница 
Грачаница 

Гостовање АП ”Јанићије 

Поповић” 

гостовање - 

аматери 
424 300,000.00 

106 

Факултет уметности 

Универзитета у 

Приштини 

Косовска 

Митровица 

Фестивал сценског 

покрета и кореодраме 

пројекат 

(фестивал) 
424 500,000.00 

107 

Универзитет у Новом 

Саду 

Академија уметности 

Нови Сад 

Нови Сад 
Фестивал студентског 

позоришта 2022. 

пројекат 

(фестивал) 
424 700,000.00 

108 

Агнција за уметничко 

стваралаштво Туларе 

Театар 

Ивањица 
Доживљаји Николетине 

Бурсаћа 

пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 

109 
Факултет драмских 

уметности  
Београд 

”Извођење Српског 

културног идентитета у 

Југославији 

пројекат 

(конференција) 
424 300,000.00 

110 

Јагода Пауновић ПР 

ЈП продукција и 

маркетинг 

Београд 
Позоришна представа 

Кроз мећаву 

пројекат 

(продукција) 
424 1,100,000.00 

111 

Отворени 

универзитет 

Суботица д.о.о. 

Суботица 

29. међународни 

фестивал позоришта за 

децу - Суботица 

пројекат 

(продукција) 
424 2,000,000.00 

112 

Центар за културу 

”Сава Дечанац” 

Лепосавић 

Лепосавић 

Реновирање и техничко 

опремање позоришне 

сцене Центар за културу 

”Сава Дечанац” 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

424 1,000,000.00 

          

Укупно: 19,000,000.00 

              



 

 

          
463 55,000,000.00 

          
481 16,000,000.00 

          
424 19,000,000.00 

          
Укупно: 90,000,000.00 

 

 

    

 

 
2.   У области ПОЗОРИШТА (стваралаштво, продукција и интерпретација) 2022. године по расписаном 

јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 30. децембра 2021. године ради прикупљања предлога 

за финансирање или суфинансирање пројеката у области позоришне уметности (стваралаштво, продукција и 

интерпретација) у 2022. години, нису подржани следећи пројекти: 

 

 

1 

Јавно предузеће Спортско 

- културни центр 

Обреновац 

Обреновац 
Представа за одрасле ”Идем у 

лов” Жоржа Фејдоа 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

2 
Тамара Крцуновић, Ред 

рад и дисциплина 
Београд 

Позоришна представа Смрт и 

девојка 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

3 
Милош Видовић ПР 

Продукција Видовић 2022 
Београд 

Позоришна представа Андрић 

и Кочић 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

4 Битеф театар Београд 
Могућност забављања код 

птица 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

5 
Позориште младих Нови 

Сад 
Нови Сад 

Слет - алтернативна историја 

Европе 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

6 
Удружење Глум Бал 

Фестивал 
Ниш 

Рибице и звезде, улицама језде  

Улични луткарски театар 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

7 

Удружење за очување и 

неговање традиције и 

промовисање вредности 

од јавног интереса 

КАСТРУМ 

Београд душана Радовића 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

8 
Мало позориште ”Душко 

Радовић” 
Београд 

”Кад је био мрак” 100 година 

од рођења  

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

9 УГ Академска сцена Бајина Башта 
Турнеја представе ”Норвешка 

данас” 
гостовање 481 0.00 

10 
Мирсад Ибрић, Уружење 

”Фењер” 
Лесковац Дигитална сцена годишњи програм 481 0.00 



 

 

11 

Моника Ромић, Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд Светлост жене 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

12 
Туристичка организација 

Златибор 
Златибор 

Ужичко позориште на 

Златибору 
гостовање   0.00 

13 

ЛАУРЕАТ доо за 

менаџмент и заступање 

аутора и глумаца 

Нови Сад 
позоришни фестивал EXIT 

Teatar 

пројекат 

(фестивал) 
424 0.00 

14 
Музички Еутерпа Студио, 

МЕС 
Зрењанин Организам 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

15 

Факултет драмских 

уметности  

Лабораторија 

интерактивних уметности 

Београд Људи који живе у прашини 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

16 УПД Стари град Београд Лафајет Кабаре Гала годишњи програм 424 0.00 

17 Студио центар Београд 
Позоришна представа: Ово није 

бајка 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

18 

Марко Мисирача, 

Удружење драмских 

уметника Србије (УДУС) 

Београд 
Позоришна представа ”Анђели 

Вавилона” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

19 Лазар Тешић ПР Београд Позоришна представа ”Јерма” 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

20 
Уметничко удружење 

АРТФРАКЦИЈА 
Инђија 

мултилингвална представа 

”Нож и мелем” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

21 

Факултет драмских 

уметности  

Лабораторија 

интерактивних уметности 

Београд Живот, Васељена и све остало 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

22 

Русинско народно 

позориште 

”ПетроРизничЂађа” 

Руски Крстур 
Метаморфозе позоришна 

представа 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

23 Бео Арт 2015 доо Београд Лутка са кревета 21 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

24 Удружење Жаока Обреновац 
Представа за одрасле ”Миш” 

по тексту БраниславаНушића 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

25 
Прво приградско 

позориште Лазаревац 
Лазаревац 

Набавка и уградња сценске 

опреме (инспицијентски пулт) 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

26 

Удружење студенета 

уметничке делатности 23 - 

УСУД 23 

Нови Сад Б(ј)егунци гостовање 481 0.00 

27 УГ Phralipe Нови Сад Нови Сад Роми кроз време некад и сад 

остало 

(едукативни 

програм) 

481 0.00 

28 
Културни центар 

Чукарица 
Београд 

Јефимија - прва српска 

књижевница 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

29 
Културни центар 

Чукарица 
Београд 

ТриЛика - први регионални 

фестивал триодраме 

пројекат 

(фестивал) 
463 0.00 



 

 

30 
Опера и тетара 

Мадленианум доо 
Београд 

Драмска представа ”Валцер 

поручника Нидригена” - 

Миодраг Илић 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

31 
Тамара Недељковић ПР 

Наша сцена 
Београд 

Позоришна представа ”Љубав 

се носи у три” 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

32 
Опера и тетара 

Мадленианум доо 
Београд 

Годишњи програм позоришта - 

постпродукција Опере и театра 

Мадленианум за 2022. годину 

годишњи програм 424 0.00 

33 Асоцијација Културанова Нови Сад Сећање на будућност 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

34 Бео Арт 2015 доо Београд Продукција представе ”2084” 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

35 
Центар ѕа културу 

општине Аранђеловац 
Аранђеловац 

15. позоришни фестивал 

Аранђеловац 

пројекат 

(фестивал)  
463 0.00 

36 
Прво приградско 

позориште Лазаревац 
Лазаревац 

Турнеја позоришне представе 

”Тачка пре засићења” 
гостовање 463 0.00 

37 
Прво приградско 

позориште Лазаревац 
Лазаревац 

Адаптација и техничко 

опремање тонског студија 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

38 
Позориште казалиште 

Kosztolányi Dezső Szinház 
Суботица 

Илдико ловаш: Када те биг 

шутне у стомак (радни наслов) 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

39 

Миодраг Петровић, Савез 

драмских умтника 

Војводине 

Нови Сад 
Александар Поповић 

”Љубинко и Десанка” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

40 
Народно позориште 

Пирот 
Пирот 

Реновирање и опремање 

канцеларија и пробне глумачке 

сале Народног позоришта 

Пирот 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

41 
Новосадско позориште 

Újvidéki Színház 
Нови Сад 

Гостовање представе Ана 

Каренина на Охрид - Св. Наум, 

Македонија 

гостовање 463 0.00 

42 Градско позориште Рума Рума 
25. Арт Трема Фест Рума 2022. 

(ТРЕМА) 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

43 УГ Нови тврђава театар Нови Сад 

Позоришна представа ”Поетеса 

- Милица Стојадиновић 

Српкиња” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

44 
Градско позориште 

Јагодина 
Јагодина 

Позоришна представа 

”Скидање за фини свет” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

45 
Дом културе студентски 

град 
Београд 

Рок мјузикл Исус Христ 

Суперстар 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

46 
Испад - центар за 

интерактивну уметност 
Београд 

Фестивал независне позоришне 

продукције - комедије, 2022. 

Комичне вечери 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

47 
Дом културе студентски 

град 
Београд ИТД ФЕСТ 2022 

пројекат 

(фестивал)  
424 0.00 

48 
Културно посветни центар 

Петровац на Млави 

Петровац на 

Млави 

Продукција представе 

”Путујуће позориште 

Шопаловић” по тексту 

Љубомира Симовића 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

49 Удружење Турбина Београд 

Продукција представе 

колектива Нумен ”Рат свију 

против свих” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 



 

 

50 

Асоцијацијација 

уметности и медија - 

Помоћ за младе и здравље 

Београд Герника - судбина свих 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

51 Агенција ТЕКИАРТ Крагујевац Реци не коцкању 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

52 

Уметничко друштво 

студената драмског 

департмана Академије 

уметности 

Нови Сад Сигурна обала 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

53 

Фестивал еколошког 

позоришта за децу и 

младе, ФЕП 

Бачка Планка 

28. Фестивал еколошког 

позоришта за децу и младе 

”Кретање” 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

54 
Удружење драмских 

писаца Србије 
Београд Корак ка позоришту годишњи програм 481 0.00 

55 
Плаво позориште - 

позоришна лабораторија 
Београд 

Парабола о човеку са села 

(радни наѕив) позоришна 

представа инспирисана 

параболом Франца Кафке 

”Пред Законом” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

56 

Савез уметничког 

стваралаштва аматера 

Војводине 

Нови Сад 

58. Фестивал аматерских 

позоришних друштава 

Војводине 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

481 0.00 

57 
Центар за културу Свети 

Стефан, деспот српски 
Деспотовац 

Фестивал дечијег драмског 

стваралаштва ”Ресавске 

чаролије” 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 0.00 

58 Пресек дијагонала Београд Боеми данашњице 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

59 
Младалачки алтернативни 

театар 
Београд 

Распакивање - Госпоша (у три) 

министарке 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

60 
Удржење културних 

радника ”Артепункт” 
Београд Дон Кихот и сми ми (сањари) 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

61 
Фондација Хартефакт 

фонд 
Београд Хартефакт кућа годишњи програм 481 0.00 

62 Удружење Жаока Обреновац 
Представа за децу и омладину 

”мисија: Црвенкапа” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

63 

Аситеж Србија Удружење 

за развој позоришта за 

децу и младе 

Београд 

ФАС се пише ЗАЈЕДНО 

ФАС - Фестивал АСИТЕЖ-а 

Србије 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

64 
Централни савез аматера у 

култури Србије 
Београд 

63. фестивал аматерских 

позоришта Србије 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

481 0.00 

65 
Тања Павловић ПР 

CINEMAŠINA PRO 
Београд Живот Јевремов 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

66 

Јовица Јашин, Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд 

Двадесет извођења представе - 

монодраме  

Има једна земља  

У селима Србије 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

67 Удружење Квака Театар Београд Милева Ајнштајн на плажи 

пројекат 

(продукција) - 

аматери 

481 0.00 

68 
Немања Станојковић ПР 

Слонче 
Београд Еко свет 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

69 

Милена Павловић, 

Удружење драмских 

уметника Србије (УДУС) 

Београд Загонетка Шломовић 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 



 

 

70 Мрежа 021 Нови Сад У почетку беше столица 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

71 Удружење Опера Лаб Београд Плашт 20/44 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

72 Народно позориште Ниш Ниш 
Аудио и видео опрема 2022. 

година 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

73 
Народно позориште 

Сомбор 
Сомбор 

Перформанс THE 

CHANDELIER копродукција са 

HEIDI DUCKLER DANCE 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

74 
Маја Пелевић, Удружење 

Дивље Речи 
Београд 

Мушкарци неке ствари раде 

боље 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

75 
Фонд за развој филма и 

лепих уметности Абарид 
Београд Сто година самоће 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

76 Дом омладине Панчево Панчево 
50. јубиларни ЕКС ТЕАТАР 

ФЕСТ 

пројекат 

(фестивал) 
463 0.00 

77 
Југословенско драмско 

позориште 
Београд 

Размена између Југословенског 

драмског позоришта и 

Хрватског народног казалишта 

гостовање 463 0.00 

78 
Академска иницијатива 

Форум 10 
Нови Пазар Печа 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

79 Крушевачко позориште Крушевац 
Мала ноћна сцена Крушевачко 

позоришта - друга фаза 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

80 
Културно-просветна 

заједница града Ваљева 
Ваљево 

Позориште у школи, школа за 

позориште! 

пројекат 

(едукација) 
481 0.00 

81 
Дом културе ”Радивоје 

Увалић Бата” 
Прокпље 

Припрема позоришне 

представе ”Сигурна кућа” 

пројекат 

(продукција) - 

аматери 

463 0.00 

82 
Агенција за културне 

делатности Colonna 
Београд 

Ибзенове авети, 

деконструкција класика 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

83 
Српски културни клуб 

Сербика Гњилане 
Гњилане 

Гостовање на Крфу (Грчак) са 

сценским приказом Великог 

рата на Косову и Метохији 

”Једини пут” 

гостовање 481 0.00 

84 Битеф театар Београд 

Светски конгрес међународне 

мреже за савремено сценско 

стваралаштво (IETM) 

пројекат 

(конференција) 
463 0.00 

85 Културни елемент Београд Кросна 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

86 
Фондација Југословенског 

драмског позоришта 
Београд ”… и ја волим позориште” 

пројекат 

(едукација) 
481 0.00 

87 
Ромско непрофитно 

удружење Ромаг 
Београд Љубав чаробница 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

88 Позориште ПАТОС Смедерево Храстови / backward blues 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

89 
Удружење драмских 

уметника Србије (УДУС) 
Београд 

Корак ка позоришту: Д(р)аме 

имају предност 
годишњи програм 481 0.00 

90 Градско позориште Бечеј Бечеј 
10. Бечејски фестивал 

монодраме - ”Бе:фемон 10” 

пројекат 

(фестивал) 
463 0.00 

91 Руски театар у Београду Београд 

Представа ”Име твоје…” 

посвећена 130 - годишњици од 

рођења М. Цветајеве 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

92 Тринидад доо Нови Сад Тринидад 2022 годишњи програм 424 0.00 

93 Позориште ПАТОС Смедерево 
”Игра за живот” - турнеја корео 

- драме ”2100: Скаска о Аски” 
гостовање 481 0.00 

94 Тринидад доо Нови Сад Ударна вест гостовање 424 0.00 



 

 

95 УГ Пулс театар Нови Сад Фестивал комедија ”Провала” 
пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

96 Позориште ПАТОС Смедерево 

Сајбербулинг у преводу - 

мјузикл о интернет вршњачком 

насиљу 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

97 
Катарина Ранковић, 

Станица 
Београд Ивица Ума 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

98 
Позоришно удружење 

Летњи Биоскоп 
Суботица Статуа Пигмалион 

пројекат 

(едукација) 
481 0.00 

99 
Позоришно удружење 

Летњи Биоскоп 
Суботица 

Позоришна радионица - тело и 

емоције у покрету 

пројекат 

(едукација) 
481 0.00 

100 

Саша Б. Латиновић, 

Удружење ”Дечија 

амбасада” 

Београд Стефаново дрво 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

101 
Културни центар Лаза 

Костић 
Сомбор Шарени свет 2022 

пројекат 

(фестивал) 
463 0.00 

102 
Удружење оперских 

уметника Bell Opera 
Београд 

Дон Ђовани - Последњи дан у 

животу развратника 
гостовање 481 0.00 

103 
Народно позориште 

Сомбор 
Сомбор 

Позоришна представа Милева 

Марић Ајнштајн 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

104 УГ Радна организација Београд Инкубатор зеленог позоришта 
пројекат 

(едукација) 
481 0.00 

105 
Установа Центар за 

културу града Бора 
Бор 

Куповина и уградња сценских 

завеса са механизмом 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

106 
Сурдулички културни 

центар  
Сурдулица 

Иза кулиса Сазнај и пробај 

СКЦ 2022 

пројекат 

(едукација) 
463 0.00 

107 Културни центар Уб Уб Repassage fest 14 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 0.00 

108 
Прво приградско 

позориште Лазаревац 
Лазаревац 

Позоришна представа за бебе и 

малу децу ”Пета страна света” 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

109 Русински културни центар Нови Сад 

Позоришна представа ”Црни 

лабуд”  

Аутора Звонимира Павловича 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

110 
Љубиша Динчић, My way 

doo 
Београд Музичка комедија ”Ало,ало” 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

111 
Љубиша Динчић, My way 

doo 
Београд 

Музичко - поетско вече 

”Пределима моје душе” 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

112 
Народно позориште 

Стерија 
Вршац Етажирање грејања 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

113 
ЈУ Позориште ”Бора 

Станковић” Врање 
Врање Турнеја ”Нечиста крв” гостовање 463 0.00 

114 Црвени крст Чукарица Београд Портрет човекољубља 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

115 
Сабор ветерана 

академског позоришта 
Београд 

Представа Ко је убио капетана 

Кука? Бранка Димитријевића 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

116 

Милош Ђорђевић ПР 

агенција за извођачке 

уметности 

Крагујевац Представа ”Дар” 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

117 Ехо анимато Београд 
Девојка бржа од коња - 

хибридна луткарска представа 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 



 

 

118 
Удружење драмских 

уметника Србије (УДУС) 
Београд Годишњи програм рада  годишњи програм 481 0.00 

119 

Јасмина Димитријевић, 

Удружење есперантиста 

Крагујевац ”Есперо” 

Крагујевац Десанка 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

120 
Позориште казалиште 

Kosztolányi Dezső Szinház 
Суботица 

Копродукција Трианонска 

битка (радни назив) 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

121 

Савез културно 

уметничких друштава 

Београд 

Београд 

61. Фестивал београдских 

аматерски позоришта БАП 

2022 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

481 0.00 

122 УГ Epimeleia Нови Сад Океј је да ниси океј 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

123 Удружење Пркос Чајетина 
Гостовање представе Чудо у 

Шаргану у Бару, Црна Гора 
гостовање 481 0.00 

124 Центар Б Прешево Деца су укрса света 

пројекат 

(продукција) - 

аматери 

481 0.00 

125 

Саша Пилиповић, 

Удружење есперантиста 

Крагујевац ”Есперо” 

Крагујевац Кабаредо Верда Банано 
пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

126 
Позориште казалиште 

Kosztolányi Dezső Szinház 
Суботица 

Тибор Залан : Не пуцај на 

ласту! (радни наслов) 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

127 

Удружење за промоцију 

савремене уметности 

Desire 

Суботица 

Опремање удружења 

савременим лед панелима за 

потребе Desire фестивала 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
481 0.00 

128 
Позориште младих Нови 

Сад 
Нови Сад 

Продукција представе 

”Гуливерова Путовања” 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

129 Пан позориште Београд Доживљаји мачкa Тоше 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

130 
Дом културе Кочо Рацин 

Јабука 
Јабука 

Набавка техничке опреме за 

Дом културе Кочо Рацин 

Јабука  

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

131 
Факултет техничких 

наука, СЦЕН 
Нови Сад 

Монографија сценског дзајна 

2006 -2021 

пројекат 

(монографија) 
424 0.00 

132 
Регионално позориште 

Нови Пазар 
Нови Пазар 

Гостовање позоришне 

представе ”Лавина” на 14, 

Међународном позоришном 

фестивалу ЕТОС, Анкара 

Турска 

гостовање 463 0.00 

133 Удружење Циркусфера Београд 
Представа савременог циркуса 

СРЖ 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

134 

Јеленa Вуксановић, 

Удружење драмских 

уметника Србије (УДУС) 

Београд 
Копови снова - сензорни 

портал 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

135 

Милена Божић, Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд 
Попишуља (пре и после јела 

треба руке прати) 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

136 

Атила Антал, Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд 
Хамлет, или уметност владања 

собом 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

137 Пресек дијагонала Београд 
Мале (непознате) приче 

великих (непознатих)српкиња 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

138 
Народно позориште 

Кикинда 
Кикинда ”Ковачи” у Македонији гостовање 463 0.00 

139 
Народно позориште 

Кикинда 
Кикинда ”Лажа и паралажа” у Хрватској гостовање 463 0.00 

140 Удружење Пркос Чајетина 

Гостовање на Аматерском 

омладинском позоришном 

фестивалу ”Удахни 

позориште” Охрид 2022 

гостовање - 

аматери 
481 0.00 



 

 

141 
Удружење Student 

International Vision 
Београд Отворимо завесу 

пројекат 

(продукција) - 

аматери 

481 0.00 

142 
Савез драмских уметника 

Војводине 
Нови Сад 

Награда Савеза драмских 

уметника Војводине најбољем 

младом глумцу / глумици на 

71. фестивалу професионалних 

позоришта Војводине 

пројекат (награда) 481 0.00 

143 
Позориште ”Добрица 

Милутиновић” 

Сремска 

Митровица 
Цијанид у пет 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

144 

Универзитет у Новом 

Саду 

Академија уметности 

Нови Сад 

Нови Сад 
Фестивал студентског 

позоришта 2022. 

пројекат 

(фестивал) 
424 0.00 

145 АпсАрт Београд Најтежа улога 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

146 
Факултет техничких 

наука, СЦЕН 
Нови Сад 

Симпозијум: флуидне сцене и 

пејзажи усамљености 

пројекат 

(симпозијум) 
424 0.00 

147 
Олга Димитријевић, УГ 

Горгоне 
Београд Драма о крају света 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

148 
Факултет техничких 

наука, СЦЕН 
Нови Сад Творци магије 

пројекат 

(едукација) 
424 0.00 

149 NextGame Digital doo Београд Монодрама Биоскоп Козара 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

150 

Удружење Аматерско  

”СБ” позориште 

Сокобања 

Сокобања Позоришни фестиал водвиља 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

481 0.00 

151 

Заједница 

професионалних 

позоришта Србије 

Краљево 

15. Фестивал представа за децу 

и младе професионалних 

позоришта Србије ”Мали 

Јоаким” 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

152 Позориште лутака Ниш Ниш 
Учешће на међународим 

фестивалима у 2022. години 
гостовање 463 0.00 

153 Установа културе Сјеница Сјеница Сјеничка културна зима   463 0.00 

154 Стваралац Доњи Милановац Беба воли да се купа 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

155 

Савез уметничког 

стваралаштва аматера 

Војводине 

Нови Сад 

Семинар за сценско 

образовање - драмска култура и 

култура говора 

пројекат 

(едукација) 
481 0.00 

156 

Словачко војвођанско 

позориште у Бачком 

Петровцу 

Бачки Петровац 
Позоришна представа Прича из 

Недођије 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

157 
Културни центар 

Крушевац 
Крушевац Тин Фест 2022 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 0.00 

158 
Народна библиотека 

Ћићевац 
Ћићевац Десета - јубиларна представа 

пројекат 

(продукција) - 

аматери 

463 0.00 

159 
Талија упориште за развој 

уметности 
Београд Опера у гостима  

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

160 

Ивана Кораксић, 

Позориште лутака 

Пинокио 

Београд Бајкорама 
пројекат 

(продукција) 
463 0.00 



 

 

161 
Библиотека 

”Политика”Крупањ 
Крупањ 

(F)ACTORS OF THE FUTURE 

или FUTURE (F)ACTORS 

међународни позоришни 

фестивал студената глуме 

пројекат 

(фестивал) 
463 0.00 

162 
Народно позориште 

Сомбор 
Сомбор Позоришна представа ГАЛЕБ 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

163 
Прво приградско 

позориште Лазаревац 
Лазаревац 

Позоришна представа за децу 

”Фрка око брка” 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

164 

Установа студентски 

културни центар у Новом 

Саду 

Нови Сад 
Продукција позоришне 

представе ”Пеге у срцу” 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

165 

Центар ЦЗКД - Центар за 

културну 

деконтаминацију 

Београд 
О радницима и капиталисти а 

капела (радни назим) 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

166 

Јелена Вуксановић, 

Удружење драмских 

уметника Србије (УДУС) 

Београд 

Независни простори - наслеђе 

алтернативних театара у 

Србији 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

167 Театријум Београд 
Летња позоришна сцена 

”Театријум 2022” 
годишњи програм 481 0.00 

168 Пан позориште Београд 
Није тражила - гостовање у 

региону 
гостовање 481 0.00 

169 
Народно позориште 

Ужице 
Ужице 

Техничко технолошки услови 

Народног позоришта Ужице 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

170 
Центар за културу Свети 

Стефан, деспот српски 
Деспотовац 

МАПС, Мајске аматерске 

позоришне свечаности 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 0.00 

171 
Центар за културу Свети 

Стефан, деспот српски 
Деспотовац 

Фестивал дечијег драмског 

стваралаштва ”Ресавске 

чаролије” 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 0.00 

172 Удружење чаробна лампа Београд Жене 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

173 

Аситеж Србија Удружење 

за развој позоришта за 

децу и младе 

Београд 

Годишњи програм рада 

Удружење за развој позоришта 

за децу и младе АСИТЕЖа 

Србије 

годишњи програм 481 0.00 

174 
Марко Савковић ПР 

”Говорна радња” 
Нови Сад 

Драмска представа ”Господин 

Јастучко” 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

175 Удружење Ара Београд Београд Од пашњака до научењака 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

176 

Маја Колунџија Зорое, 

Удружење Велики мали 

принц 

Београд 
Позоришна представа Искра, 

живот и рад Николе Тесле 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

177 Књажевско-српски театар Крагујевац 
Продукција представе 

Колаборација 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

178 
Удружење уметника 

Србије ”ФамилијаАрт” 
Београд 

Кратке историјске приче 2. 

позоришни фестивал 

пројекат 

(фестивал)  
481 0.00 

179 

Међународни центар 

књижевноти за децу 

Змајеве дечије игре 

Нови Сад 
31. Фестивал монодраме за 

децу Замјевих дечјих игара 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

481 0.00 

180 

Универзитет у Новом 

Саду 

Академија уметности 

Нови Сад 

Нови Сад 

”Позоришне вињете” - примена 

психо-социодраме у 

методологији обуке уметника 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

181 
Књижевно  

друштво ЗАПИС 
Горњи Милановац 

Позоришна  

представа Свадба 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

182 
Градска библиотека 

”Мухамед Абдагић” 
Сјеница 

ЛЕД БИЛБОРД (рекламе за 

културне огађаје, комерцијалне 

рекламе) 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

183 Краљевачк позориште Краљево 

Унапређење техничких и 

безбедносних услова сцене 

Краљевачког позоришта 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 



 

 

184 Краљевачк позориште Краљево 

Продукција представе Лида 

Барова - Филм који нисам 

снимила 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

185 
Удружење културних 

радника ”Артепункт” 
Београд 

Бурлеска господина Перуна, 

бога грома (или о 

распуштености богова) 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

186 Арт Ритам Нови Сад 
Позоришна представа 

ГИДИОНОВ ЧВОР 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

187 

Ана Марковић, Унија 

студентских организација 

Универзитета у Новом 

Саду 

Нови Сад 
Позоришна представа 

КАСТИНГ 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

188 
Бориц Цап ПР БЕОАРС 

БМ 
Београд Било куда - позориште свуда 

пројекат 

(фестивал)  
424 0.00 

189 

Бојана Ђурашковић, 

Удружење драмских 

уметника Србије (УДУС) 

Београд Палчица 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

190 

Бранислав Лечић, 

Удружење драмских 

уметника Србије (УДУС) 

Београд ”Олеана” Дејвида Мамета 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

191 Шабачко позориште Шабац Замена светлосног парка 
годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

192 
Народно позориште 

Ужице 
Ужице 

Турнеја плесне представе 

ГОЛИ 
гостовање 463 0.00 

193 Ново Доба Нови Пазар Потомци одбијених просаца 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

194 УГ удружење Беуонд Бујановац Представа за њу 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

195 

Друштво за анимацију и 

развој дечјег драмског 

стваралаштва 

Београд Тркач 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

196 Позориште лутака Ниш Ниш Бајка о рибару и рибици 
пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

197 
Плаво позориште - 

позоришна лабораторија 
Београд 

Годишњи програм рада за 

2022. годину и технничко 

опремање Плавог позоишта 

годишњи програм 481 0.00 

198 

АКУД Универзитета у 

Београду ”Бранко 

Крсмановић” 

Београд 

Годишњи програм Акадеског 

позоришта ”Бранко 

Крсмановић” 

годишњи програм 481 0.00 

199 
Центар за развојну 

политику и сарадњу 
Нови Пазар Звездара 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

200 Бео Арт 2015 доо Београд Продукција представе Вођа 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

201 
Марко Јовичић ПР 

CINEMAŠINA4U 
Београд Повратак кнежевог сокола 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

202 
Књажевско-српски 

 театар 
Крагујевац 

250 година од рођења Јоакима 

Вујића 

централна манифестација у 

Крагујевцу 

пројекат 

(фестивал) 
463 0.00 

203 Битеф театар Београд 
Турнеја дрмских представа 

Битеф Театра 
гостовање 463 0.00 

204 

ЛАУРЕАТ доо за 

менаџмент и заступање 

аутора и глумаца 

Нови Сад 
позоришни фестивал EXIT 

Teatar 

пројекат 

(фестивал) 
424 0.00 

205 
Креативна 

 радионица Бункер 
Београд Мистерија Кодер 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

206 
Установа културе 

Божидарац - Врачр 
Београд 

Годишњи програм ”Позориште 

Божидарац 2022.” 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

207 Културни центар Пећинци Пећинци Самударипен 
пројекат 

(продукција) 
463 0.00 



 

 

208 
Народно позориште 

Стерија 
Вршац 

Лари Топмпсон трагедија једн 

младости 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

209 Породица бистрих потока Рудник Шумес 
пројекат 

(фестивал)  
481 0.00 

210 
Народни универзитет 

Трстеник 
Трстеник 

Позоришна представа Ромео и 

Јулија - лепота је у 

различитости 

Редитељ Фуад Табучић 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

211 
Југословенско драмско 

позориште 
Београд Ватре 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

212 
Лесковачи културни 

центар Лесковац 
Лесковац 

Адаптација камерне сале 

Лесковачког културног центра 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

213 
Удружење грађана 

”Пробудимо свест” 
Београд Сунчани театар 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

214 
Народно позориште 

Кикинда 
Кикинда 

Замена старих рефлектора и 

пулта 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

215 
Позориште за децу 

Крагујевац 
Крагујевац 

Електроинсталације сценске 

расвете 

годишњи програм 

(набавка опреме) 
463 0.00 

216 

Јавно предузеће Спортско 

- културни центар 

”Обреновац” 

Обреновац 

Представа ”Магбет - сан о 

смрти” по делу Вилијама 

Шекспира 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

217 

Позориште ”Добрица 

Милутиновић” Сремска 

Митровица 

Сремска 

Митровица 
Ја се не бојим живота 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

218 

Агенција за ангажовање 

уметника ”Упалимо 

рефлекторе” 

Жабаљ 
ЖЕНА ИЗ ПОРТО ПИМА 

позоришна представа 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 
Министарство културе и информисања је 30. децембра 2021. године, на основу члана 76.  Закона о култури, 

расписало конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области позоришне уметности 

(стваралаштво, продукција и интерпретација) у Републици Србији у 2022. години. Конкурс је био отворен до 

7. фебруара 2022. године и на њега је пристигло 330  пријава.  

 

Министар културе и информисања је решењем број: 119-01-21/2022-03 од 9. 2. 2022. године образовао Комисију 

за избор пројеката у области позоришне уметности (стваралаштво, продукција и интерпретација) у 2022. 

години. Рад Комисије је трајао до 5. априла 2022. 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 Светислав Гонцић, 

председник, Милош Видовић и Владан Ђурковић, 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: 119-01-93/2022-03 од 5. априла 2022. године, који ће се финансирати, 

односно суфинансирати из буџета Републике Србије. 

 

 

Редни 

број  

подносилац и 

корисник 
град 

Назив 

пројекта 
Категорија ЕК Износ РСД Образложење  



 

 

1 

Центар за 

културу Свети 

Стефан, 

деспот српски 

Деспотовац 

МАПС, 

Мајске 

аматерске 

позоришне 

свечаности 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 500,000.00 

Фестивал јасног концепта, значајан 

за позоришни живот Србије, са 

богатим и у контексту концепта 

Фестивала добро осмишљеним 

пратећим програмима.Пројекат је 

усклађен са општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Квалитетан је и 

садржајно иновативан.Постоје 

капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички а тако 

и неопходни ресурси).Финансијски 

план је разрађен, усклађен са 

планом активности пројекта, 

економичн је и укључује више 

извора финансирања. Степен 

утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице је 

средњи. 

2 

Народно 

позориште 

Сомбор 

Сомбор 

Јубиларни 30. 

поѕоришни 

маратон 

пројекат 

(фестивал) 
463 1,000,000.00 

Фестивал јасног концепта, значајан 

за позоришни живот Србије, са 

богатим и у контексту концепта 

Фестивала добро осмишљеним 

пратећим програмима.Пројекат је 

усклађен са општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Квалитетан је и 

садржајно иновативан.Постоје 

капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички а тако 

и неопходни ресурси).Финансијски 

план је разрађен, усклађен са 

планом активности пројекта, 

економичн је и укључује више 

извора финансирања. Степен 

утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице је 

висок. 

3 

Културни 

центар 

”Властимир 

Павловић 

Царевац” 

Велико 

Градиште 

6. Фестивал 

аматерских 

позоришта 

”Штап и 

канап - 

ШИК” 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

Фестивал јасног концепта, значајан 

за позоришни живот Србије, са 

богатим и у контексту концепта 

Фестивала добро осмишљеним 

пратећим програмима.Пројекат је 

усклађен са општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Квалитетан је и 

садржајно иновативан.Постоје 

капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички а тако 

и неопходни ресурси).Финансијски 

план је разрађен, усклађен са 

планом активности пројекта, 

економичн је и укључује више 

извора финансирања. Степен 

утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице је 

средњи. 



 

 

4 

Прво 

приградско 

позориште 

Лазаревац 

Лазаревац 

Позоришна 

представа 

”Маказе 

јелисавете 

Берман” 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

5 

Позориште 

младих Нови 

Сад 

Нови Сад 

Новосадске 

позоришне 

игре 

пројекат 

(фестивал) 
463 1,000,000.00 

Фестивал јасног концепта, значајан 

за позоришни живот Србије, са 

богатим и у контексту концепта 

Фестивала добро осмишљеним 

пратећим програмима.Пројекат је 

усклађен са општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Квалитетан је и 

садржајно иновативан.Постоје 

капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички а тако 

и неопходни ресурси).Финансијски 

план је разрађен, усклађен са 

планом активности пројекта, 

економичн је и укључује више 

извора финансирања. Степен 

утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице је 

висок. 

6 
Културни 

центар Топола 
Топола 

Фестивал 

дуодраме 

пројекат 

(фестивал) 
463 500,000.00 

Фестивал јасног концепта, значајан 

за позоришни живот Србије, са 

богатим и у контексту концепта 

Фестивала добро осмишљеним 

пратећим програмима.Пројекат је 

усклађен са општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Квалитетан је и 

садржајно иновативан.Постоје 

капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички а тако 

и неопходни ресурси).Финансијски 

план је разрађен, усклађен са 

планом активности пројекта, 

економичн је и укључује више 

извора финансирања. Степен 

утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице је 

висок. 

7 

Културни 

центар 

општине 

Медвеђа 

Медвеђа 

Војвода 

Никола 

Скобаљић - 

историјска 

драма 

пројекат 

(продукциј

а) - аматери 

463 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 



 

 

и укључује више извора 

финансирања 

8 

Сурдулички 

културни 

центар  

Сурдулица 

САПС 2022 

Смотра 

аматерских 

позоришта 

Србије 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

Фестивал јасног концепта, значајан 

за позоришни живот Србије, са 

богатим и у контексту концепта 

Фестивала добро осмишљеним 

пратећим програмима.Пројекат је 

усклађен са општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Квалитетан је и 

садржајно иновативан.Постоје 

капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички а тако 

и неопходни ресурси).Финансијски 

план је разрађен, усклађен са 

планом активности пројекта, 

економичн је и укључује више 

извора финансирања. Степен 

утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице је 

средњи. 

9 

Установа 

Спомен - парк 

”Крагујевачки 

октобар” 

Крагујевац 

Манифестаци

ја Велики 

школски час 

2022. 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

10 

Београдско 

драмско 

позориште 

Београд 

Регионална 

унија театара 

- РУТА 

Србија, Црна 

Гора, 

Република 

Северна 

Македонија, 

Босна и 

Херцеговина, 

Хрватска, 

Словенија 

пројекат 

(фестивал) 
463 1,000,000.00 

Фестивал јасног концепта, значајан 

за позоришни живот Србије, са 

богатим и у контексту концепта 

Фестивала добро осмишљеним 

пратећим програмима.Пројекат је 

усклађен са општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Квалитетан је и 

садржајно иновативан.Постоје 

капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички а тако 

и неопходни ресурси).Финансијски 

план је разрађен, усклађен са 

планом активности пројекта, 

економичн је и укључује више 

извора финансирања. Степен 

утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице је 

висок. 



 

 

11 

Народно 

позориште 

Пирот 

Пирот 

Позоришна 

представа 

”Барбело, о 

псима и 

деци” 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

12 
Позориште 

Атеље 212 
Београд 

Међународна 

срадања - 

размена 

гостовања и 

учешће на 

међународни

м 

фестивалима 

у 2022 

гостовање 463 700,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

13 

Културни 

центар Новог 

Сада 

Нови Сад 

Интернацион

ални 

фестивал 

алтернативно

г и новог 

театра - 

ИНФАНТ 

пројекат 

(фестивал) 
463 700,000.00 

Фестивал јасног концепта, значајан 

за позоришни живот Србије, са 

богатим и у контексту концепта 

Фестивала добро осмишљеним 

пратећим програмима.Пројекат је 

усклађен са општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Квалитетан је и 

садржајно иновативан.Постоје 

капацитети потребни за 

реализацију пројекта (како 

стручни, односно уметнички а тако 

и неопходни ресурси).Финансијски 

план је разрађен, усклађен са 

планом активности пројекта, 

економичн је и укључује више 

извора финансирања. Степен 

утицаја пројекта на квалитет 

културног живота заједнице је 

висок. 

14 

Дечје 

позориште - 

Szabadkai 

Gyermekszinha

z- Dječje 

kazalište 

Суботица 

Набавка 

техничке 

опреме за 

Дечју 

интернет 

телевизију 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

15 

Народно 

позориште 

Ниш 

Ниш 

Фестивал 

”Театар на 

раскршћу” 

2022 

пројекат 

(фестивал) 
463 1,500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

16 

Позориште 

казалиште 

Kosztolányi 

Dezső Szinház 

Суботица 

Desire Cebtral 

Station 

Festival 2022 

пројекат 

(фестивал) 
463 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

17 Театар Вук Београд 

30. 

Београдски 

летњи 

фестивал 

БЕЛЕФ 

пројекат 

(фестивал) 
463 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

18 

Културни 

центар 

општине 

Медвеђа 

Медвеђа 

Мултимедија

лни драмски 

приказ 

”Медвеђе 

стазе” - 

обележавање 

100.година од 

проглашења 

Медвеђе за 

варош 

пројекат 

(продукциј

а) - аматери 

463 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

19 
Стеријино 

позорје 
Нови Сад 

67. Стеријино 

позорје 

пројекат 

(фестивал) 
463 5,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

20 

Народно 

позориште 

Тоша 

Јовановић 

Зрењанин 
Стална 

поставка 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 1,500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

21 Битеф театар Београд 56БИТЕФ22 
пројекат 

(фестивал) 
463 12,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

22 

ЈУ Позориште 

”Бора 

Станковић” 

Врање 

Врање Црна птица 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

23 

Позориште 

лутака 

Пинокио 

Београд 

Магија 

великих 

марионета у 

јавном 

простору - 

алат за 

културне и 

образовне 

раднике 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

24 

Народно 

позориште 

Ниш 

Ниш 
Светлосна 

опрема 2022 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

25 

Београдско 

драмско 

позориште 

Београд 

Божанствена 

комедија, 

Франк 

Кастроф у 

Београдском 

драмском 

позоришту 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 3,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

26 Битеф театар Београд 

Битеф 

(независна) 

зона 

годишњи 

програм 
463 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

27 

Позориште 

казалиште 

Kosztolányi 

Dezső Szinház 

Суботица 

Опремање 

Костолаљи 

Деже 

позоришта 

димерима за 

сценску 

расвету 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

28 

Културни 

центар Нови 

Пазар 

Нови Пазар 

Продукција 

представе 

”Бранко 

Ћопић” 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

29 

Народно 

позориште 

Ниш 

Ниш 

Тонска 

опрема за 

2022. годину 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

30 

Позориште 

лутака 

Пинокио 

Београд 

47. фестивал 

монодраме и 

пантомиме 

пројекат 

(фестивал) 
463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

31 
Дом културе 

Пријепоље 
Пријепоље 

На тромеђи - 

Позориште! 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

32 

Народно 

позориште 

Ужице 

Ужице 
Р.У.Р. - Карл 

Ћепек 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

33 
Дом културе 

”Радан” 
Лебане 

Међуокружна 

смотра 

аматерских 

позоришта 

југоисточне 

Србије 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

34 
Дом културе 

Пријепоље 
Пријепоље 

Фестивал 

аматерских 

позоришта 

Западне 

Србије 2022 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

35 
Књажевско-

српски театар 
Крагујевац 

Међународни 

позоришни 

фестивал 

Јоакимфест 

2022 

пројекат 

(фестивал)  
463 700,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

36 

Центар за 

културу 

Смедерево 

Смедерево 

39. 

”Нушићеви 

дани” 

пројекат 

(фестивал)  
463 700,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

37 

Народно 

позориште 

Тимочке 

Крајине - 

центар за 

културу 

”Зоран 

Радмиловић” 

Зајечар 

Међународни 

позоришни 

фестивал 

31.дани 

”Зорана 

Радмиловића

” 

пројекат 

(фестивал)  
463 700,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

38 

Центар за 

неговање 

традиционалн

е културе 

”Абрашевић” 

Ваљево 

Ваљево 17. Абро фест 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

39 

ЈУ Позориште 

”Бора 

Станковић” 

Врање 

Врање 

42. Борини  

позоришни 

дани 

пројекат 

(фестивал)  
463 700,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

40 

Центар за 

културу Свети 

Стефан, 

деспот српски 

Деспотовац 

Фестивал 

дечијег 

драмског 

стваралаштва 

”Ресавске 

чаролије” 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

41 

Центар за 

културу 

општине Мало 

Црниће 

Мало Црниће 

51. ФЕДРАС 

- Фестивал 

дрмских 

аматера села 

Србије 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

42 

Народно 

позориште 

Ужице 

Ужице 

27. 

Југословенск

и позоришни 

фестивал - 

без превода 

пројекат 

(фестивал)  
463 1,500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

43 

Народно 

позориште 

Стерија 

Вршац 

29. 

међународни 

фестивал 

класике 

”Вршачка 

позоришна 

јесен” 

пројекат 

(фестивал) 
463 700,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

44 

Југословенско 

драмско 

позориште 

Београд 

Размена 

између 

Југословенск

ог драмског 

позоришта и 

Словенског 

народног 

гледалишта 

гостовање 463 800,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

45 Народно Пирот Светлосна годишњи 463 1,000,000.00 Пројекат је усклађен са општим  



 

 

позориште 

Пирот 

опрема за 

светлосни 

парк 

Народног 

позоришта 

Пирот 

програм 

(набавка 

опреме) 

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

46 

Лесковачи 

културни 

центар 

Лесковац 

Лесковац 

10. ФАПОР - 

фестивал 

аматерске 

позоришне 

режије 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

47 

Центар за 

културу и 

уметност 

Алексинац 

Алексинац 

Фестивал 

првоизведеих 

представа - 

ПИП 2022. 

пројекат 

(фестивал)  
463 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

48 

Дечији 

културни 

центар Ниш 

Ниш 
Фестивал 

”Позориште” 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

49 

Позориште за 

децу 

Крагујевац 

Крагујевац 

24. 

Међународни 

луткарски 

фестивал 

”Златна 

искра” 

пројекат 

(фестивал)  
463 1,500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

50 

Позориште за 

децу 

Крагујевац 

Крагујевац 
Животињске 

приче 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

51 

Српско 

народно 

позориште 

Нови Сад 

Нови Сад 

Позоришна 

представа”По

следњи 

балкански 

вампир”, 

Дејан 

Дунковски 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

52 

Новосадско 

позориште 

Újvidéki 

Színház 

Нови Сад 

SYNERGY 

World Theatre 

Festival - пети 

међународни 

театарски 

фестивал 

мањинских 

језика 

пројекат 

(фестивал) 
463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

53 

Центар за 

културу и 

туризам 

Младеновац 

Младеновац 

Позоришни 

фестивал 

Театар у 

једном 

дејству 

пројекат 

(фестивал) 
463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

54 

Регионално 

позориште 

Нови Пазар 

Нови Пазар 

Позоришна 

представа 

”Праг” 

пројекат 

(продукциј

а) 

463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

55 
Крушевачко 

позориште 
Крушевац 

Дани Милије 

Вуковића 

пројекат 

(фестивал) 
463 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

          

Уку

пно: 
55,000,000.00   

56 

Удружење 

драмских 

уметника 

Србије 

(УДУС) 

Београд 

Награда 

Добричин 

прстен 

пројекат 

(награда) 
481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

57 

Удружење 

драмских 

уметника 

Србије 

(УДУС) 

Београд 

Награда 

Милош 

Жутић 

пројекат 

(награда) 
481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

58 

Димитрије 

Коканов и 

Игор Коруга, 

УГ Горгоне 

Београд 
Крајолик мог 

тела и жеље 

пројекат 

(продукциј

а) 

481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

59 

УГ ДАХ 

Театар - 

центар за 

позоришна 

истраживања 

Београд 

Годишња 

подршка 

активнотима 

ДАХ Театр 

Центар за 

позоришна 

истраживања 

годишњи 

програм 
481 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 



 

 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

60 

Фондација 

Ноћ 

позоришта  

Нови Сад 

Међународна 

фестивал Ноћ 

позоришта и 

свечано 

обележавање 

деценије 

постојања 

манифестациј

е Ноћи 

позоришта у 

Србији 

пројекат 

(фестивал) 
481 900,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

61 

Фондација 

Хартефакт 

фонд 

Београд 

Београд 

Прајд 

позоришни 

фестивал 

пројекат 

(фестивал) 
481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

62 

Небојша 

Брочић, 

Удружење 

драмских 

уметника 

Србије 

(УДУС) 

Београд 

Представа 

”Аутобиогра

фија” 

Бранислава 

Нушића 

пројекат 

(продукциј

а) 

481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

63 

Фондација 

Хартефакт 

фонд 

Београд 

Конкурс за 

најбољи 

савремени 

ангажовани 

текст 

пројекат  481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

64 

Удружење 

позоришних 

критичара и 

театролога 

Београд 

Критичка 

рецепција 

аматерског 

позоришта у 

Србији 

пројекат 

(едукација) 
481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

65 
УГ Нови 

тврђава театар 
Нови Сад 

Позоришни 

фестивал 

Нови тврђава 

театар 

пројекат 

(фестивал) 
481 700,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

66 

Удружење 

драмских 

уметника 

Србије 

(УДУС) 

Београд 
30 година 

ЛУДУС-а  
пројекат  481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

67 
Удружење 

”Три гроша” 
Београд 

Деси Боже из 

машине / 

Деусексмахи

на 

пројекат 

(продукциј

а) 

481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

68 

Мирослав 

Бенка, 

Удружење 

драмских 

уметника 

Србије 

(УДУС) 

Београд 

Тесла 

светлопис у 

времену 

пројекат 

(продукциј

а) 

481 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

69 

Maja 

Greenwald, 

Базаарт 

Београд 

Survivress, 

представа 

савременог 

мултимедијал

ног 

позоришта 

пројекат 

(продукциј

а) 

481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

70 

Снежана 

Гњидић, 

Удружење 

драмских 

уметника 

Србије 

(УДУС) 

Београд 

Гугенхајм и 

Барили: 

реално је 

надреално 

пројекат 

(продукциј

а) 

481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

71 

Заједница 

професионалн

их позоришта 

Србије 

Краљево 

58. Фестивал 

професионал

них 

позоришта 

Србије 

”Јоаким 

Вујић” 

Кргујевац 

2022 

пројекат 

(фестивал) 
481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

72 

Удружење 

драмских 

уметника 

Србије 

(УДУС) 

Београд 

Издавање 

монографије 

о Милану 

Ланету 

Гутовићу 

пројекат 

(монографи

ја) 

481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

73 

Душанка Глид 

Стојановић, 

Удружење 

драмских 

уметника 

Србије 

(УДУС) 

Београд 

Роза 

Луксембург 

/дијалектика 

спонтаности 

пројекат 

(продукциј

а) 

481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

74 
УНИМА 

центар Србије 
Београд 

53. Сусрети 

професионал

них 

позоришта 

лутака Србије 

пројекат 

(фестивал) 
481 700,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

75 

Удружење 

позоришних 

критичара и 

театролога 

Нови Сад 
Критичарски 

караван 2022 
пројекат  481 800,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

76 

Заједница 

професионалн

их позоришта 

Војводине 

Нови Сад 

71. Фестивал 

професионал

них 

позоришта 

Војводине 

пројекат 

(фестивал) 
481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

77 

Удружење 

уметника 

”ArtNet" 

Београд 

Чекамо 

Пучини - 

Триптих 

пројекат 

(продукциј

а) 

481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

78 
Удружење 

Human district 
Београд 

Опера на 

води 

пројекат 

(продукциј

а) 

481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

79 
Театар 

Мимарт 
Београд 

Реминисценц

ија 

Поводом 50 

година 

уметничког 

рада Неле 

Антоновић 

пројекат 

(продукциј

а) 

481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

80 

АКУД 

Универзитета 

у Београду 

”Бранко 

Крсмановић” 

Београд 

Прослава 

стогодишњиц

е постојања 

Академског 

позоришта  

”Бранко 

Крсмановић” 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

481 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

81 

Анђелка 

Николић, 

Сеоски 

културни 

центар 

Марковац 

Марковац 

Расветљавањ

е случаја 

серије 

убистава 

тровањем у 

Ћупријском 

округу 

седамдесетих 

година 

19.века 

(радни назив) 

пројекат 

(продукциј

а) 

481 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

82 
Нишвил 

Фондација  
Ниш 

Интернацион

ални Нишвил 

Театарски 

Фестивал 

2022 

пројекат 

(фестивал) 
481 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

83 

Удружење 

”Петроваради

н Медија” 

Нови Сад 

Дани Лазе 

Телечког 

2022. 

пројекат 

(фестивал) 
481 800,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

  

        

Уку

пно: 
16,000,000.00   

84 

Универзитет у 

Новом Саду 

Академија 

уметности 

Нови Сад 

Нови Сад 

Позоришне 

вињете 

примена 

психо-

социодраме у 

методологији 

обуке 

уметника 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

85 

Студентски 

културни 

центар Ниш 

Ниш 

Међународни 

фестивал 

студентских 

позоришних 

сцена 

УРБАНФЕСТ 

2022 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

424 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

86 

Факултет 

драмских 

уметности  

Београд Фист 17  
пројекат 

(фестивал) 
424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

87 Фабрика доо Београд 

Позоришно 

сценска 

представа 

”Живот је 

игра” - 

инспирисано 

Божанствено

м комедијом 

Дантеа 

Алигиераиа 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

88 

Опера и 

тетара 

Мадленианум 

доо 

Београд 

Оперета - 

Мјузикл 

”Паришки 

живот” 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 



 

 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

89 
Бео Арт 2015 

доо 
Београд 

Ситнице које 

живот значе 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

90 

Установа 

Студентски 

културни 

центар 

Крагујевац 

Крагујевац 

VII фестивал 

аматерских 

позоришта 

Кулиса 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

424 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

91 
Борис Цап 

ПРБеоарс БМ 
Београд 

Тајни живот 

инсеката 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 1,500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

92 

Предузеће за 

музичку, 

сценску и ТВ 

продукцију 

TOUCHSOUN

D doo 

Београд 
Театар на 

Ђумруку 

пројекат 

(фестивал) 
424 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

93 

Хартефакт 

продукција 

д.о.о. 

Београд 

Продукција 

ауторске 

представе 

Патрика 

Лазића у 

оквиру 

Хартефактов

ог програма 

Четири зида 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

94 

Хартефакт 

продукција 

д.о.о. 

Београд 

Продукција 

ауторске 

представе 

Југа 

Ђорђевића 

"Gender 

Factory" у 

оквиру 

Хартефактов

ог програма 

Четири зида 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

95 

Немања 

Јаничић ПР 

Уметничко 

стваралаштво 

Комични 

театар 

Београд 
Живот из 

смећа 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

96 

Факултет 

драмских 

уметности  

Београд 

Смотра 

аматерског 

драмског 

стваралаштва 

при 

културним 

центрима 

Србије 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

97 

Владимир 

Пауновић ПР 

BAST 

Production 

Београд Исидора 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

98 Пан Београд Љубинка пројекат 424 500,000.00 Пројекат је усклађен са општим  



 

 

продукција Бобић (продукциј

а) 

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

99 

Факултет 

драмских 

уметности  

Београд 

Век и по 

српске школе 

глуме - 

путујућа 

изложба - 2. 

сезона 

пројекат  424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

100 

Жељко 

Јовановић, 

Никола 

Завишић ПР 

Велики маг 

Београд 
Три слике 

старости 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

101 

Факултет 

уметности 

Универзитета 

у Приштини 

Косовска 

Митровица 

Фестивал 

позоришног 

стваралаштва 

уметничких 

факултета 

Србије 

пројекат 

(фестивал) 
424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

102 
Итака арт 

центар 
Инђија 

9. Шекспир 

фестивал 

пројекат 

(фестивал) 
424 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

103 
Јелена Јокић 

ПР Галарт 
Београд Пловидба 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

104 
Дом културе 

Грачаница 
Грачаница 

Продукција 

представе 

Госпођа 

министарка 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

105 
Дом културе 

Грачаница 
Грачаница 

Гостовање 

АП ”Јанићије 

Поповић” 

гостовање - 

аматери 
424 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

106 

Факултет 

уметности 

Универзитета 

у Приштини 

Косовска 

Митровица 

Фестивал 

сценског 

покрета и 

кореодраме 

пројекат 

(фестивал) 
424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

107 

Универзитет у 

Новом Саду 

Академија 

уметности 

Нови Сад 

Нови Сад 

Фестивал 

студентског 

позоришта 

2022. 

пројекат 

(фестивал) 
424 700,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

108 

Агнција за 

уметничко 

стваралаштво 

Туларе Театар 

Ивањица 

Доживљаји 

Николетине 

Бурсаћа 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 500,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

109 

Факултет 

драмских 

уметности  

Београд 

”Извођење 

Српског 

културног 

идентитета у 

Југославији 

пројекат 

(конференц

ија) 

424 300,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

110 

Јагода 

Пауновић ПР 

ЈП продукција 

и маркетинг 

Београд 

Позоришна 

представа 

Кроз мећаву 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 1,100,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

111 

Отворени 

универзитет 

Суботица 

д.о.о. 

Суботица 

29. 

међународни 

фестивал 

позоришта за 

децу - 

Суботица 

пројекат 

(продукциј

а) 

424 2,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

112 

Центар за 

културу ”Сава 

Дечанац” 

Лепосавић 

Лепосавић 

Реновирање и 

техничко 

опремање 

позоришне 

сцене Центар 

за културу 

”Сава 

Дечанац” 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

424 1,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 



 

 

          

Уку

пно: 
19,000,000.00 

Пројекат је усклађен са општим  

интересом у култури, циљевима и 

приоритетима конкурса. 

Квалитетан је и садржајно 

иновативан.Постоје капацитети 

потребни за реализацију пројекта 

(како стручни, односно уметнички 

а тако и неопходни 

ресурси).Финансијски план је 

разрађен, усклађен са планом 

активности пројекта, економичн је 

и укључује више извора 

финансирања 

                

          
463 55,000,000.00   

          
481 16,000,000.00   

          
424 19,000,000.00   

          

Уку

пно: 
90,000,000.00   

 
   У области ПОЗОРИШТА (стваралаштво, продукција и интерпретација) 2022. године по расписаном 

јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 30. децембра 2021. године ради прикупљања предлога 

за финансирање или суфинансирање пројеката у области савременог стваралаштва у 2022. години, нису 

подржани следећи пројекти: 

 

1 

Јавно предузеће 

Спортско - 

културни центр 

Обреновац 

Обреновац 

Представа за одрасле 

”Идем у лов” Жоржа 

Фејдоа 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној мери  

усклађен са општим 

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

2 

Тамара Крцуновић, 

Ред рад и 

дисциплина 

Београд 

Позоришна 

представа Смрт и 

девојка 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 



 

 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

3 

Милош Видовић 

ПР Продукција 

Видовић 2022 

Београд 

Позоришна 

представа Андрић и 

Кочић 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

4 Битеф театар Београд 
Могућност 

забављања код птица 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 



 

 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

5 
Позориште младих 

Нови Сад 
Нови Сад 

Слет - алтернативна 

историја Европе 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

6 
Удружење Глум 

Бал Фестивал 
Ниш 

Рибице и звезде, 

улицама језде  

Улични луткарски 

театар 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

7 

Удружење за 

очување и неговање 

традиције и 

промовисање 

вредности од јавног 

интереса 

КАСТРУМ 

Београд душана Радовића 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

8 
Мало позориште 

”Душко Радовић” 
Београд 

”Кад је био мрак” 

100 година од 

рођења  

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

9 
УГ Академска 

сцена 
Бајина Башта 

Турнеја представе 

”Норвешка данас” 
гостовање 481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

10 
Мирсад Ибрић, 

Уружење ”Фењер” 
Лесковац Дигитална сцена 

годишњи 

програм 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 



 

 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

11 

Моника Ромић, 

Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд Светлост жене 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

12 

Туристичка 

организација 

Златибор 

Златибор 
Ужичко позориште 

на Златибору 
гостовање   0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

13 

ЛАУРЕАТ доо за 

менаџмент и 

заступање аутора и 

глумаца 

Нови Сад 
позоришни фестивал 

EXIT Teatar 

пројекат 

(фестивал) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

14 
Музички Еутерпа 

Студио, МЕС 
Зрењанин Организам 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

15 

Факултет драмских 

уметности  

Лабораторија 

интерактивних 

уметности 

Београд 
Људи који живе у 

прашини 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 



 

 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

16 УПД Стари град Београд Лафајет Кабаре Гала 
годишњи 

програм 
424 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

17 Студио центар Београд 

Позоришна 

представа: Ово није 

бајка 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

18 

Марко Мисирача, 

Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд 

Позоришна 

представа ”Анђели 

Вавилона” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

19 Лазар Тешић ПР Београд 
Позоришна 

представа ”Јерма” 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

20 

Уметничко 

удружење 

АРТФРАКЦИЈА 

Инђија 

мултилингвална 

представа ”Нож и 

мелем” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 



 

 

довољно широк. 

21 

Факултет драмских 

уметности  

Лабораторија 

интерактивних 

уметности 

Београд 
Живот, Васељена и 

све остало 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

22 

Русинско народно 

позориште 

”ПетроРизничЂађа” 

Руски Крстур 
Метаморфозе 

позоришна представа 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

23 Бео Арт 2015 доо Београд Лутка са кревета 21 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 



 

 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

24 Удружење Жаока Обреновац 

Представа за одрасле 

”Миш” по тексту 

БраниславаНушића 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

25 

Прво приградско 

позориште 

Лазаревац 

Лазаревац 

Набавка и уградња 

сценске опреме 

(инспицијентски 

пулт) 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

26 

Удружење 

студенета 

уметничке 

делатности 23 - 

УСУД 23 

Нови Сад Б(ј)егунци гостовање 481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 



 

 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

27 
УГ Phralipe Нови 

Сад 
Нови Сад 

Роми кроз време 

некад и сад 

остало 

(едукативни 

програм) 

481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

28 
Културни центар 

Чукарица 
Београд 

Јефимија - прва 

српска књижевница 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

29 
Културни центар 

Чукарица 
Београд 

ТриЛика - први 

регионални фестивал 

триодраме 

пројекат 

(фестивал) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 



 

 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

30 
Опера и тетара 

Мадленианум доо 
Београд 

Драмска представа 

”Валцер поручника 

Нидригена” - 

Миодраг Илић 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

31 
Тамара Недељковић 

ПР Наша сцена 
Београд 

Позоришна 

представа ”Љубав се 

носи у три” 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

32 
Опера и тетара 

Мадленианум доо 
Београд 

Годишњи програм 

позоришта - 

постпродукција 

Опере и театра 

Мадленианум за 

2022. годину 

годишњи 

програм 
424 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 



 

 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

33 
Асоцијација 

Културанова 
Нови Сад Сећање на будућност 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

34 Бео Арт 2015 доо Београд 
Продукција 

представе ”2084” 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

35 

Центар ѕа културу 

општине 

Аранђеловац 

Аранђеловац 

15. позоришни 

фестивал 

Аранђеловац 

пројекат 

(фестивал)  
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

36 

Прво приградско 

позориште 

Лазаревац 

Лазаревац 

Турнеја позоришне 

представе ”Тачка пре 

засићења” 

гостовање 463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

37 

Прво приградско 

позориште 

Лазаревац 

Лазаревац 

Адаптација и 

техничко опремање 

тонског студија 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 



 

 

пројекат 

38 

Позориште 

казалиште 

Kosztolányi Dezső 

Szinház 

Суботица 

Илдико ловаш: Када 

те биг шутне у 

стомак (радни 

наслов) 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

39 

Миодраг Петровић, 

Савез драмских 

умтника Војводине 

Нови Сад 

Александар Поповић 

”Љубинко и 

Десанка” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

40 
Народно позориште 

Пирот 
Пирот 

Реновирање и 

опремање 

канцеларија и 

пробне глумачке 

сале Народног 

позоришта Пирот 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 



 

 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

41 

Новосадско 

позориште Újvidéki 

Színház 

Нови Сад 

Гостовање представе 

Ана Каренина на 

Охрид - Св. Наум, 

Македонија 

гостовање 463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

42 
Градско позориште 

Рума 
Рума 

25. Арт Трема Фест 

Рума 2022. (ТРЕМА) 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

43 
УГ Нови тврђава 

театар 
Нови Сад 

Позоришна 

представа ”Поетеса - 

Милица 

Стојадиновић 

Српкиња” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

44 
Градско позориште 

Јагодина 
Јагодина 

Позоришна 

представа ”Скидање 

за фини свет” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

45 
Дом културе 

студентски град 
Београд 

Рок мјузикл Исус 

Христ Суперстар 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 



 

 

довољно широк. 

46 

Испад - центар за 

интерактивну 

уметност 

Београд 

Фестивал независне 

позоришне 

продукције - 

комедије, 2022. 

Комичне вечери 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

47 
Дом културе 

студентски град 
Београд ИТД ФЕСТ 2022 

пројекат 

(фестивал)  
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

48 

Културно посветни 

центар Петровац на 

Млави 

Петровац на 

Млави 

Продукција 

представе ”Путујуће 

позориште 

Шопаловић” по 

тексту Љубомира 

Симовића 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

49 Удружење Турбина Београд 

Продукција 

представе колектива 

Нумен ”Рат свију 

против свих” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

50 

Асоцијацијација 

уметности и медија 

- Помоћ за младе и 

здравље 

Београд 
Герника - судбина 

свих 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

51 Агенција ТЕКИАРТ Крагујевац Реци не коцкању 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

52 

Уметничко 

друштво студената 

драмског 

департмана 

Академије 

уметности 

Нови Сад Сигурна обала 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 



 

 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

53 

Фестивал 

еколошког 

позоришта за децу 

и младе, ФЕП 

Бачка Планка 

28. Фестивал 

еколошког 

позоришта за децу и 

младе ”Кретање” 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

54 

Удружење 

драмских писаца 

Србије 

Београд Корак ка позоришту 
годишњи 

програм 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

55 

Плаво позориште - 

позоришна 

лабораторија 

Београд 

Парабола о човеку са 

села (радни наѕив) 

позоришна представа 

инспирисана 

параболом Франца 

Кафке ”Пред 

Законом” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 



 

 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

56 

Савез уметничког 

стваралаштва 

аматера Војводине 

Нови Сад 

58. Фестивал 

аматерских 

позоришних 

друштава Војводине 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

57 

Центар за културу 

Свети Стефан, 

деспот српски 

Деспотовац 

Фестивал дечијег 

драмског 

стваралаштва 

”Ресавске чаролије” 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

58 Пресек дијагонала Београд Боеми данашњице 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 



 

 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

59 

Младалачки 

алтернативни 

театар 

Београд 

Распакивање - 

Госпоша (у три) 

министарке 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

60 

Удржење 

културних радника 

”Артепункт” 

Београд 
Дон Кихот и сми ми 

(сањари) 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

61 
Фондација 

Хартефакт фонд 
Београд Хартефакт кућа 

годишњи 

програм 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 



 

 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

62 Удружење Жаока Обреновац 

Представа за децу и 

омладину ”мисија: 

Црвенкапа” 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

63 

Аситеж Србија 

Удружење за развој 

позоришта за децу 

и младе 

Београд 

ФАС се пише 

ЗАЈЕДНО 

ФАС - Фестивал 

АСИТЕЖ-а Србије 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 



 

 

64 

Централни савез 

аматера у култури 

Србије 

Београд 

63. фестивал 

аматерских 

позоришта Србије 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

65 
Тања Павловић ПР 

CINEMAŠINA PRO 
Београд Живот Јевремов 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

66 

Јовица Јашин, 

Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд 

Двадесет извођења 

представе - 

монодраме  

Има једна земља  

У селима Србије 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

67 
Удружење Квака 

Театар 
Београд 

Милева Ајнштајн на 

плажи 

пројекат 

(продукција) - 

аматери 

481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 



 

 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

68 

Немања 

Станојковић ПР 

Слонче 

Београд Еко свет 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

69 

Милена Павловић, 

Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд Загонетка Шломовић 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

70 Мрежа 021 Нови Сад 
У почетку беше 

столица 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 



 

 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

71 
Удружење Опера 

Лаб 
Београд Плашт 20/44 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

72 
Народно позориште 

Ниш 
Ниш 

Аудио и видео 

опрема 2022. година 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 



 

 

73 
Народно позориште 

Сомбор 
Сомбор 

Перформанс THE 

CHANDELIER 

копродукција са 

HEIDI DUCKLER 

DANCE 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

74 

Маја Пелевић, 

Удружење Дивље 

Речи 

Београд 
Мушкарци неке 

ствари раде боље 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 



 

 

75 

Фонд за развој 

филма и лепих 

уметности Абарид 

Београд Сто година самоће 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

76 
Дом омладине 

Панчево 
Панчево 

50. јубиларни ЕКС 

ТЕАТАР ФЕСТ 

пројекат 

(фестивал) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

77 
Југословенско 

драмско позориште 
Београд 

Размена између 

Југословенског 

драмског позоришта 

и Хрватског 

народног казалишта 

гостовање 463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 



 

 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

78 

Академска 

иницијатива Форум 

10 

Нови Пазар Печа 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

79 
Крушевачко 

позориште 
Крушевац 

Мала ноћна сцена 

Крушевачко 

позоришта - друга 

фаза 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

80 

Културно-

просветна 

заједница града 

Ваљева 

Ваљево 
Позориште у школи, 

школа за позориште! 

пројекат 

(едукација) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 



 

 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

81 

Дом културе 

”Радивоје Увалић 

Бата” 

Прокпље 

Припрема 

позоришне представе 

”Сигурна кућа” 

пројекат 

(продукција) - 

аматери 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

82 

Агенција за 

културне 

делатности Colonna 

Београд 

Ибзенове авети, 

деконструкција 

класика 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

83 

Српски културни 

клуб Сербика 

Гњилане 

Гњилане 

Гостовање на Крфу 

(Грчак) са сценским 

приказом Великог 

рата на Косову и 

Метохији ”Једини 

пут” 

гостовање 481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 



 

 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

84 Битеф театар Београд 

Светски конгрес 

међународне мреже 

за савремено сценско 

стваралаштво 

(IETM) 

пројекат 

(конференција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

85 Културни елемент Београд Кросна 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

86 

Фондација 

Југословенског 

драмског 

позоришта 

Београд 
”… и ја волим 

позориште” 

пројекат 

(едукација) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 



 

 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

87 
Ромско непрофитно 

удружење Ромаг 
Београд Љубав чаробница 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

88 Позориште ПАТОС Смедерево 
Храстови / backward 

blues 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

89 

Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд 

Корак ка позоришту: 

Д(р)аме имају 

предност 

годишњи 

програм 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

90 
Градско позориште 

Бечеј 
Бечеј 

10. Бечејски 

фестивал монодраме 

- ”Бе:фемон 10” 

пројекат 

(фестивал) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

91 
Руски театар у 

Београду 
Београд 

Представа ”Име 

твоје…” посвећена 

130 - годишњици од 

рођења М. Цветајеве 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

92 Тринидад доо Нови Сад Тринидад 2022 
годишњи 

програм 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

93 Позориште ПАТОС Смедерево 

”Игра за живот” - 

турнеја корео - драме 

”2100: Скаска о 

Аски” 

гостовање 481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 



 

 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

94 Тринидад доо Нови Сад Ударна вест гостовање 424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

95 УГ Пулс театар Нови Сад 
Фестивал комедија 

”Провала” 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

96 Позориште ПАТОС Смедерево 

Сајбербулинг у 

преводу - мјузикл о 

интернет вршњачком 

насиљу 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 



 

 

довољно широк. 

97 
Катарина Ранковић, 

Станица 
Београд Ивица Ума 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

98 

Позоришно 

удружење Летњи 

Биоскоп 

Суботица Статуа Пигмалион 
пројекат 

(едукација) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

99 

Позоришно 

удружење Летњи 

Биоскоп 

Суботица 

Позоришна 

радионица - тело и 

емоције у покрету 

пројекат 

(едукација) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

100 

Саша Б. Латиновић, 

Удружење ”Дечија 

амбасада” 

Београд Стефаново дрво 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

101 
Културни центар 

Лаза Костић 
Сомбор Шарени свет 2022 

пројекат 

(фестивал) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

102 

Удружење 

оперских уметника 

Bell Opera 

Београд 

Дон Ђовани - 

Последњи дан у 

животу развратника 

гостовање 481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

103 
Народно позориште 

Сомбор 
Сомбор 

Позоришна 

представа Милева 

Марић Ајнштајн 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

104 
УГ Радна 

организација 
Београд 

Инкубатор зеленог 

позоришта 

пројекат 

(едукација) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

105 
Установа Центар за 

културу града Бора 
Бор 

Куповина и уградња 

сценских завеса са 

механизмом 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 



 

 

довољно широк. 

106 
Сурдулички 

културни центар  
Сурдулица 

Иза кулиса Сазнај и 

пробај СКЦ 2022 

пројекат 

(едукација) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

107 
Културни центар 

Уб 
Уб Repassage fest 14 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

108 

Прво приградско 

позориште 

Лазаревац 

Лазаревац 

Позоришна 

представа за бебе и 

малу децу ”Пета 

страна света” 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

109 
Русински културни 

центар 
Нови Сад 

Позоришна 

представа ”Црни 

лабуд”  

Аутора Звонимира 

Павловича 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

110 
Љубиша Динчић, 

My way doo 
Београд 

Музичка комедија 

”Ало,ало” 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

111 
Љубиша Динчић, 

My way doo 
Београд 

Музичко - поетско 

вече ”Пределима 

моје душе” 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

112 
Народно позориште 

Стерија 
Вршац Етажирање грејања 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

113 

ЈУ Позориште 

”Бора Станковић” 

Врање 

Врање 
Турнеја ”Нечиста 

крв” 
гостовање 463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

114 
Црвени крст 

Чукарица 
Београд 

Портрет 

човекољубља 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 



 

 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

115 

Сабор ветерана 

академског 

позоришта 

Београд 

Представа Ко је убио 

капетана Кука? 

Бранка 

Димитријевића 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

116 

Милош Ђорђевић 

ПР агенција за 

извођачке 

уметности 

Крагујевац Представа ”Дар” 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

117 Ехо анимато Београд 

Девојка бржа од 

коња - хибридна 

луткарска представа 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 



 

 

живота заједнице није 

довољно широк. 

118 

Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд 
Годишњи програм 

рада  

годишњи 

програм 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

119 

Јасмина 

Димитријевић, 

Удружење 

есперантиста 

Крагујевац 

”Есперо” 

Крагујевац Десанка 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

120 

Позориште 

казалиште 

Kosztolányi Dezső 

Szinház 

Суботица 

Копродукција 

Трианонска битка 

(радни назив) 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 



 

 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

121 

Савез културно 

уметничких 

друштава Београд 

Београд 

61. Фестивал 

београдских 

аматерски 

позоришта БАП 2022 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

122 УГ Epimeleia Нови Сад Океј је да ниси океј 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

123 Удружење Пркос Чајетина 

Гостовање представе 

Чудо у Шаргану у 

Бару, Црна Гора 

гостовање 481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

124 Центар Б Прешево Деца су укрса света 

пројекат 

(продукција) - 

аматери 

481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

125 

Саша Пилиповић, 

Удружење 

есперантиста 

Крагујевац 

”Есперо” 

Крагујевац 
Кабаредо Верда 

Банано 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

126 

Позориште 

казалиште 

Kosztolányi Dezső 

Szinház 

Суботица 

Тибор Залан : Не 

пуцај на ласту! 

(радни наслов) 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 



 

 

пројекат 

127 

Удружење за 

промоцију 

савремене 

уметности Desire 

Суботица 

Опремање удружења 

савременим лед 

панелима за потребе 

Desire фестивала 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

128 
Позориште младих 

Нови Сад 
Нови Сад 

Продукција 

представе 

”Гуливерова 

Путовања” 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 



 

 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

129 Пан позориште Београд 
Доживљаји мачкa 

Тоше 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

130 
Дом културе Кочо 

Рацин Јабука 
Јабука 

Набавка техничке 

опреме за Дом 

културе Кочо Рацин 

Јабука  

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

131 

Факултет 

техничких наука, 

СЦЕН 

Нови Сад 

Монографија 

сценског дзајна 2006 

-2021 

пројекат 

(монографија) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 



 

 

живота заједнице није 

довољно широк. 

132 

Регионално 

позориште Нови 

Пазар 

Нови Пазар 

Гостовање 

позоришне представе 

”Лавина” на 14, 

Међународном 

позоришном 

фестивалу ЕТОС, 

Анкара Турска 

гостовање 463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

133 
Удружење 

Циркусфера 
Београд 

Представа 

савременог циркуса 

СРЖ 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

134 

Јеленa Вуксановић, 

Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд 
Копови снова - 

сензорни портал 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 



 

 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

135 

Милена Божић, 

Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд 

Попишуља (пре и 

после јела треба руке 

прати) 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

136 

Атила Антал, 

Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд 

Хамлет, или 

уметност владања 

собом 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 



 

 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

137 Пресек дијагонала Београд 

Мале (непознате) 

приче великих 

(непознатих)српкиња 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

138 
Народно позориште 

Кикинда 
Кикинда 

”Ковачи” у 

Македонији 
гостовање 463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

139 
Народно позориште 

Кикинда 
Кикинда 

”Лажа и паралажа” у 

Хрватској 
гостовање 463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 



 

 

живота заједнице није 

довољно широк. 

140 Удружење Пркос Чајетина 

Гостовање на 

Аматерском 

омладинском 

позоришном 

фестивалу ”Удахни 

позориште” Охрид 

2022 

гостовање - 

аматери 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

141 
Удружење Student 

International Vision 
Београд Отворимо завесу 

пројекат 

(продукција) - 

аматери 

481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

142 

Савез драмских 

уметника 

Војводине 

Нови Сад 

Награда Савеза 

драмских уметника 

Војводине најбољем 

младом глумцу / 

глумици на 71. 

фестивалу 

професионалних 

позоришта 

Војводине 

пројекат 

(награда) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

143 

Позориште 

”Добрица 

Милутиновић” 

Сремска 

Митровица 
Цијанид у пет 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

144 

Универзитет у 

Новом Саду 

Академија 

уметности Нови 

Сад 

Нови Сад 

Фестивал 

студентског 

позоришта 2022. 

пројекат 

(фестивал) 
424 0.00 

Исти пројекат је 

заведен под два броја: 

451-043550/2022-03 

451-04-2883/2022-03 

Подржан је пројекат 

под бројем  

451-04-2883/2022-03 

и образложење се 

налази у табели код 

подржаних пројеката 

под редним бројем 

108.. 

145 АпсАрт Београд Најтежа улога 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

146 

Факултет 

техничких наука, 

СЦЕН 

Нови Сад 

Симпозијум: 

флуидне сцене и 

пејзажи 

усамљености 

пројекат 

(симпозијум) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 



 

 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

147 
Олга Димитријевић, 

УГ Горгоне 
Београд Драма о крају света 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

148 

Факултет 

техничких наука, 

СЦЕН 

Нови Сад Творци магије 
пројекат 

(едукација) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

149 
NextGame Digital 

doo 
Београд 

Монодрама Биоскоп 

Козара 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 



 

 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

150 

Удружење 

Аматерско  ”СБ” 

позориште 

Сокобања 

Сокобања 
Позоришни фестиал 

водвиља 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

151 

Заједница 

професионалних 

позоришта Србије 

Краљево 

15. Фестивал 

представа за децу и 

младе 

професионалних 

позоришта Србије 

”Мали Јоаким” 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

152 
Позориште лутака 

Ниш 
Ниш 

Учешће на 

међународим 

фестивалима у 2022. 

години 

гостовање 463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 



 

 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

153 
Установа културе 

Сјеница 
Сјеница 

Сјеничка културна 

зима 
  463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

154 Стваралац Доњи Милановац Беба воли да се купа 
пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

155 

Савез уметничког 

стваралаштва 

аматера Војводине 

Нови Сад 

Семинар за сценско 

образовање - 

драмска култура и 

култура говора 

пројекат 

(едукација) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

156 

Словачко 

војвођанско 

позориште у 

Бачком Петровцу 

Бачки Петровац 

Позоришна 

представа Прича из 

Недођије 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

157 
Културни центар 

Крушевац 
Крушевац Тин Фест 2022 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

158 

Народна 

библиотека 

Ћићевац 

Ћићевац 
Десета - јубиларна 

представа 

пројекат 

(продукција) - 

аматери 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

159 
Талија упориште за 

развој уметности 
Београд Опера у гостима  

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 



 

 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

160 

Ивана Кораксић, 

Позориште лутака 

Пинокио 

Београд Бајкорама 
пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

161 
Библиотека 

”Политика”Крупањ 
Крупањ 

(F)ACTORS OF THE 

FUTURE или 

FUTURE 

(F)ACTORS 

међународни 

позоришни фестивал 

студената глуме 

пројекат 

(фестивал) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

162 
Народно позориште 

Сомбор 
Сомбор 

Позоришна 

представа ГАЛЕБ 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 



 

 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

163 

Прво приградско 

позориште 

Лазаревац 

Лазаревац 

Позоришна 

представа за децу 

”Фрка око брка” 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

164 

Установа 

студентски 

културни центар у 

Новом Саду 

Нови Сад 

Продукција 

позоришне представе 

”Пеге у срцу” 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

165 

Центар ЦЗКД - 

Центар за културну 

деконтаминацију 

Београд 

О радницима и 

капиталисти а капела 

(радни назим) 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 



 

 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

166 

Јелена Вуксановић, 

Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд 

Независни простори 

- наслеђе 

алтернативних 

театара у Србији 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

167 Театријум Београд 

Летња позоришна 

сцена ”Театријум 

2022” 

годишњи 

програм 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

168 Пан позориште Београд 
Није тражила - 

гостовање у региону 
гостовање 481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

169 
Народно позориште 

Ужице 
Ужице 

Техничко 

технолошки услови 

Народног позоришта 

Ужице 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

170 

Центар за културу 

Свети Стефан, 

деспот српски 

Деспотовац 

МАПС, Мајске 

аматерске 

позоришне 

свечаности 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 



 

 

довољно широк. 

171 

Центар за културу 

Свети Стефан, 

деспот српски 

Деспотовац 

Фестивал дечијег 

драмског 

стваралаштва 

”Ресавске чаролије” 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

172 
Удружење чаробна 

лампа 
Београд Жене 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

173 

Аситеж Србија 

Удружење за развој 

позоришта за децу 

и младе 

Београд 

Годишњи програм 

рада Удружење за 

развој позоришта за 

децу и младе 

АСИТЕЖа Србије 

годишњи 

програм 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 



 

 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

174 
Марко Савковић ПР 

”Говорна радња” 
Нови Сад 

Драмска представа 

”Господин Јастучко” 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

175 
Удружење Ара 

Београд 
Београд 

Од пашњака до 

научењака 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

176 

Маја Колунџија 

Зорое, Удружење 

Велики мали принц 

Београд 

Позоришна 

представа Искра, 

живот и рад Николе 

Тесле 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 



 

 

живота заједнице није 

довољно широк. 

177 
Књажевско-српски 

театар 
Крагујевац 

Продукција 

представе 

Колаборација 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

178 

Удружење 

уметника Србије 

”ФамилијаАрт” 

Београд 

Кратке историјске 

приче 2. позоришни 

фестивал 

пројекат 

(фестивал)  
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

179 

Међународни 

центар књижевноти 

за децу Змајеве 

дечије игре 

Нови Сад 

31. Фестивал 

монодраме за децу 

Замјевих дечјих 

игара 

пројекат 

(фестивал) 

аматери 

481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

180 

Универзитет у 

Новом Саду 

Академија 

уметности Нови 

Сад 

Нови Сад 

”Позоришне вињете” 

- примена психо-

социодраме у 

методологији обуке 

уметника 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

181 
Књижевно  

друштво ЗАПИС 
Горњи Милановац 

Позоришна  

представа Свадба 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

182 

Градска библиотека 

”Мухамед 

Абдагић” 

Сјеница 

ЛЕД БИЛБОРД 

(рекламе за културне 

огађаје, 

комерцијалне 

рекламе) 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

183 
Краљевачк 

позориште 
Краљево 

Унапређење 

техничких и 

безбедносних услова 

сцене Краљевачког 

позоришта 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

184 
Краљевачк 

позориште 
Краљево 

Продукција 

представе Лида 

Барова - Филм који 

нисам снимила 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

185 

Удружење 

културних радника 

”Артепункт” 

Београд 

Бурлеска господина 

Перуна, бога грома 

(или о 

распуштености 

богова) 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 



 

 

довољно широк. 

186 Арт Ритам Нови Сад 

Позоришна 

представа 

ГИДИОНОВ ЧВОР 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

187 

Ана Марковић, 

Унија студентских 

организација 

Универзитета у 

Новом Саду 

Нови Сад 
Позоришна 

представа КАСТИНГ 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

188 
Бориц Цап ПР 

БЕОАРС БМ 
Београд 

Било куда - 

позориште свуда 

пројекат 

(фестивал)  
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

189 

Бојана 

Ђурашковић, 

Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд Палчица 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

190 

Бранислав Лечић, 

Удружење 

драмских уметника 

Србије (УДУС) 

Београд 
”Олеана” Дејвида 

Мамета 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 



 

 

191 
Шабачко 

позориште 
Шабац 

Замена светлосног 

парка 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

192 
Народно позориште 

Ужице 
Ужице 

Турнеја плесне 

представе ГОЛИ 
гостовање 463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

193 Ново Доба Нови Пазар 
Потомци одбијених 

просаца 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 



 

 

довољно широк. 

194 
УГ удружење 

Беуонд 
Бујановац Представа за њу 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

195 

Друштво за 

анимацију и развој 

дечјег драмског 

стваралаштва 

Београд Тркач 
пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

196 
Позориште лутака 

Ниш 
Ниш 

Бајка о рибару и 

рибици 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

197 

Плаво позориште - 

позоришна 

лабораторија 

Београд 

Годишњи програм 

рада за 2022. годину 

и технничко 

опремање Плавог 

позоишта 

годишњи 

програм 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

198 

АКУД 

Универзитета у 

Београду ”Бранко 

Крсмановић” 

Београд 

Годишњи програм 

Акадеског 

позоришта ”Бранко 

Крсмановић” 

годишњи 

програм 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

199 
Центар за развојну 

политику и сарадњу 
Нови Пазар Звездара 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

200 Бео Арт 2015 доо Београд 
Продукција 

представе Вођа 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 



 

 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

201 
Марко Јовичић ПР 

CINEMAŠINA4U 
Београд 

Повратак кнежевог 

сокола 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

202 
Књажевско-српски 

 театар 
Крагујевац 

250 година од 

рођења Јоакима 

Вујића 

централна 

манифестација у 

Крагујевцу 

пројекат 

(фестивал) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

203 Битеф театар Београд 

Турнеја дрмских 

представа Битеф 

Театра 

гостовање 463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 



 

 

довољно широк. 

204 

ЛАУРЕАТ доо за 

менаџмент и 

заступање аутора и 

глумаца 

Нови Сад 
позоришни фестивал 

EXIT Teatar 

пројекат 

(фестивал) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

205 
Креативна 

 радионица Бункер 
Београд Мистерија Кодер 

пројекат 

(продукција) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

206 
Установа културе 

Божидарац - Врачр 
Београд 

Годишњи програм 

”Позориште 

Божидарац 2022.” 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 



 

 

207 
Културни центар 

Пећинци 
Пећинци Самударипен 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

208 
Народно позориште 

Стерија 
Вршац 

Лари Топмпсон 

трагедија једн 

младости 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

209 
Породица бистрих 

потока 
Рудник Шумес 

пројекат 

(фестивал)  
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

210 

Народни 

универзитет 

Трстеник 

Трстеник 

Позоришна 

представа Ромео и 

Јулија - лепота је у 

различитости 

Редитељ Фуад 

Табучић 

пројекат 

(продукција) 
424 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 



 

 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

211 
Југословенско 

драмско позориште 
Београд Ватре 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

212 

Лесковачи 

културни центар 

Лесковац 

Лесковац 

Адаптација камерне 

сале Лесковачког 

културног центра 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

213 
Удружење грађана 

”Пробудимо свест” 
Београд Сунчани театар 

пројекат 

(фестивал) 
481 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 



 

 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

214 
Народно позориште 

Кикинда 
Кикинда 

Замена старих 

рефлектора и пулта 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

215 
Позориште за децу 

Крагујевац 
Крагујевац 

Електроинсталације 

сценске расвете 

годишњи 

програм 

(набавка 

опреме) 

463 0.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

216 

Јавно предузеће 

Спортско - 

културни центар 

”Обреновац” 

Обреновац 

Представа ”Магбет - 

сан о смрти” по делу 

Вилијама Шекспира 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 



 

 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

217 

Позориште 

”Добрица 

Милутиновић” 

Сремска 

Митровица 

Сремска 

Митровица 

Ја се не бојим 

живота 

пројекат 

(продукција) 
463 0.00 

Пројекат јесте 

иновативан, али није 

у довољној  

мери усклађен са 

општим интересом у 

култури, циљевима и 

приоритетима 

конкурса.Иако 

делимично постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни и уметнички 

тако и неопходни 

ресурси), степен 

утицаја пројекта на 

квалитет културног 

живота заједнице није 

довољно широк. 

218 

Агенција за 

ангажовање 

уметника ”Упалимо 

рефлекторе” 

Жабаљ 

ЖЕНА ИЗ ПОРТО 

ПИМА 

позоришна представа 

пројекат 

(продукција) 
424 500,000.00 

Пројекат јесте 

усклађен са општим  

интересом у култури, 

циљевима и 

приоритетима 

конкурса. Квалитетан 

је и садржајно 

иновативан.Постоје 

капацитети потребни 

за реализацију 

пројекта (како 

стручни, односно 

уметнички а тако и 

неопходни 

ресурси).Финансијски 

план је разрађен, 

усклађен са планом 

активности пројекта, 

економичн је и 

укључује више извора 

финансирања. 

Међутим, услед 

недостатка 

финансијских 

средстава, комисија 

није била у 

могућности да 

предложи и овај 

пројекат 

 

 
Ово Решење је објављено на званичној интернет страни Министарства културе и информисања. 

У складу са наведеним Решењем, као и расположивим средствима опредељеним за те намене у буџету 

Републике Србије у 2022. години, одлучено је као у диспозитиву овог решења.  




