




14 

Удружење музичара 

,,Музичко сазвежђе" 

Ваљево 

Уметничко-образовна конференција 

Култура - повезница Србије и света 180,000.00 

15 

БАЗААРТ,  

Репрезентативно удружење 

у култури, 

Београд 

Научно-стручна конференција с 

међународним учешћем  

„Центри и маргине“ 250,000.00 

16 

Музичко оперско театарска 

организација – МОТО, 

Београд 

Међународна конференција: ,,Има ли 

опера будућност? - Проблеми и решења у 

извођачкој пракси” 250,000.00 

17 

Позоришно удружење  

,,Летњи биоскоп”, 

Келебија 

Camino пројекат - тело и емоције у 

покрету 250,000.00 

18 

Удружење грађана ,,Радна 

организација”, 

Београд Потенцијали еко-заокрета у култури 120,000.00 

19 

Удружење грађана 

,,Експрес”, 

Крагујевац Руско-српска књижевност за децу 200,000.00 

20 

Удружење уметника 

,,ArtNet”, 

Београд MozART 180,000.00 

21 

Светска тамбурашка 

асоцијација,  

Нови Сад Тамбурашка филхармонија 400,000.00 

22 

Регионални инфо центар, 

Београд 

Европска недеља поноса и Мерлинка 

класик фестивал 350,000.00 

23 

Удружење Екокултплус, 

Београд 

Пета међународна манифестација и 

конгрес ЕКО ОДРЖИВА АРХИТЕКТУРА 350,000.00 

24 

Удружење грађана 

,,Академска сцена”, 

Бајина башта 

Балканска мрежа кратког филма / Balkan 

short film network 250,000.00 

25 

Удружење грађана 

,,Круна”, 

Београд 

Пети викенд уличне уметности на Врачару 

- 2022 30,000.00 

26 

Удружења ,,Циркусфера”, 

Београд Начини постојања 120,000.00 





















аутономне покрајине, односно 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17). 

13 Друштво 

архитеката 

Београда,  

Београд 

Предавање: 

,,Савремена 

европска 

архитектура - 

нове идеје и 

технологије у 

служби 

друштвене 

одговорности - 

Европска награда 

за савремену 

архитектуру 

2022/EU Mies 

Award  

Предавање: ,,Шта 

знате о архитекти 

Лили Рајх?"Опус 

архитекте Лили 

Раих коауторке 

Немачког 

павиљона у 

Барселони из 

1929. године 

15 230,000.00 Комисија је утврдила да је 

документација подносиоца 

уредна и пристигла у 

траженом року, као и да је 

пројекат одговорио на 

критеријуме за избор 

пројеката  у складу са 

Уредбом о критеријумима, 

мерилима и начину избора 

пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају 

из буџета Републике Србије, 

аутономне покрајине, односно 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17). 

14 Удружење 

музичара 

,,Музичко 

сазвежђе”, 

Ваљево 

Уметничко-

образовна 

конференција 

Култура - 

повезница Србије 

и света 

14 180,000.00 Комисија је утврдила да је 

документација подносиоца 

уредна и пристигла у 

траженом року, као и да је 

пројекат одговорио на 

критеријуме за избор 

пројеката  у складу са 

Уредбом о критеријумима, 

мерилима и начину избора 

пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају 

из буџета Републике Србије, 

аутономне покрајине, односно 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17). 

15 БАЗААРТ,  

Репрезентативн

о удружење у 

Научно-стручна 

конференција с 

међународним 

13 250,000.00 Комисија је утврдила да је 

документација подносиоца 

уредна и пристигла у 



култури, 

Београд 

учешћем  

„Центри и 

маргине“ 

траженом року, као и да је 

пројекат одговорио на 

критеријуме за избор 

пројеката  у складу са 

Уредбом о критеријумима, 

мерилима и начину избора 

пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају 

из буџета Републике Србије, 

аутономне покрајине, односно 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17). 

16 Музичко 

оперско 

театарска 

организација – 

МОТО, 

Београд 

Међународна 

конференција: 

,,Има ли опера 

будућност? - 

Проблеми и 

решења у 

извођачкој 

пракси” 

15 250,000.00 Комисија је утврдила да је 

документација подносиоца 

уредна и пристигла у 

траженом року, као и да је 

пројекат одговорио на 

критеријуме за избор 

пројеката  у складу са 

Уредбом о критеријумима, 

мерилима и начину избора 

пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају 

из буџета Републике Србије, 

аутономне покрајине, односно 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17). 

17 Летњи биоскоп 

Келебија 

Позоришно 

удружење, 

Келебија 

Camino пројекат - 

тело и емоције у 

покрету 

13 250,000.00 Комисија је утврдила да је 

документација подносиоца 

уредна и пристигла у 

траженом року, као и да је 

пројекат одговорио на 

критеријуме за избор 

пројеката  у складу са 

Уредбом о критеријумима, 

мерилима и начину избора 

пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају 

из буџета Републике Србије, 

аутономне покрајине, односно 

јединица локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, брoj: 

105/16 и 112/17). 
















































