


ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ ПРИХВАЋЕНИ НА КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И 
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. ГОДИНИ 

Р.Б. МЕСТО НАЗИВ 
ПОДНОСИОЦА 

ПРОЈЕКАТ OДОБРЕН ИЗНОС      
У 2022. години  

ОБРАЗЛОЖЕЊА ОЦЕ 
НЕ 

ПА 1003-Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења 
основаних на нивоу АП Војводине  

ек. кл. 4819  дотације осталим непрофитним институцијама       

1 Банатско 
Карађорђево 

КУД Илија 
Прерадовић 
''Банатско 
Крађорђево'' 

Да се не заборави - 
обележавање јубилеја 
100 година од почетка 
досељења до званичног 
настанка села-
Обележавање настанка 
места концерт наступ 
фолклора 

300,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 
култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

2 Бачка 
Топола 

Српски културни 
центар ''Вук 
Стефановић 
Караџић'' 

30. Јубиларни фестивал 
динарских Срба у 
Војводини "Нашем роду и 
потомству"- презентација 
народних игара динарски 
Срба али уз њега и 
њихова научна обрада 

300,000.00  
Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 
критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 
Конкурсом. 

5,00 

3 Буковац Завичајно 
удружење 
''Мањача'' 

Завичајни збор - Косидба 
- манифестација, 
такмичење 

300,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 
избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

4 Буковац Аматерско 
културно 
уметничко 
друштво 
''Милица 
Стојадиновић 
Српкиња'' 

Обележавање годишњице 
друштва - манифестација 
набавка ношње и 
концерт на коме ће 
учествовати сви састави 
друштва 

150,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 
култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 



5 Велико село Удружење жена 
''Великоселке'' 
Бантаско Велико 
село 

Очување културног 
наслеђа кроз промоцију 
традиционалне музике и 
старих заната и обичаја у 
Банатским селима-
пројекат очување 
културног наслеђа кроз 
промоцију 
традиционалне музике, 
игре старих заната и 
обичаја у банатски 
селима 

150,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

6 Врбас Центар 
културног 
развоја  

Велике гајде као  
традиција Срба у 
Војводини - традиција 
Срба у Банату, 
сакупљање снимака и 
песама, промоција 

150,000.00  
Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 
критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 
Конкурсом. 

5,00 

7 Врбас Центар за 
одрживи развој и 
друштвени 
прогрес ''Нови 
Пут'' 

Светски фестивал 
свирања на 
традиционалним 
инструментима -
учествоваће  удружења  
из земље и иностранства 
промоција очување и 
неговање 
традиционалних 
музичких инструмената 

250,000.00 Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 
критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

8 Врбас Регионално 
удружење 
Српско-Руског 
пријатељства 
РОД ''Средња 
Бачка'' 

Дани Православног 
културног наслеђа- 
пројекта презентовање 
обележавање 
историјских догађаја, 
сеобе српског народа 

150,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

9 Врдник  Удружење 
Друштво 
Врдничана 
''Видовдан'' 

"20. Видовдански сабор у 
Врднику" 2022. године - 
пројекат наставак 
предходних 19. 
манифестација које 
спајају прошлост и 
садашњост 

600,000.00  

Документација је пристигла 
у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

10 Инђија Културно 

уметничко 
друштво "Соко" 

Срем, Банат и Бачка - 

(паровне) игре без 
границе - семинар 
едукује полазнике о 
одређеним областима, 
карактеристикама и 
презентовању игре, 
песме и ношње 
одређеног краја 

350,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 
критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане Конк. 

5,00 



11 Кањижа Културно 
удружење 
''Вожд'' 

"Личко вече и личко 
прело" -  неговање и 
очување традиције 
српског народа простора 
Лике пројекат има  за 
циљ културне 
интеграције кроз 
заједничке активности 
засноване на народним 
традицијама  

300,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

12 Каћ Удружење 
грађана ''Кату'' 

Културни пејзаш - 
унапређење културне 
баштине 

150,000.00  

Документација је пристигла 
у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

13 Каћ КУД ''Стеван 

Мокрањац'' 

'65 година Мокрањца'' - 

обележавање јубилеја 
KУД-а-намера је да се на 
концерту прикажу све 
групе које раде дечије 
групе и женске певачке 
групе 

250,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 
критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

14 Кикинда Академско 
друштво за 
неговање музике 
"Гусле" 

"Етнокамп Кикинда 2022" 
- Студијско истраживање 
вокалне, инструменталне 
и играчке традиције 
Баната-квалитетно 
очувано нематеријално 
културно наслеђе у 
области музичког 
фолклора Баната. 

200,000.00 Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 
избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

15 Лединци Културно 
уметничко 
друштво 
"Виноградар" 

Набавка инструмената и 
организација музичког 
концерта - 
манифестација 

350,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 
култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

16 Лединци Културно 
уметничко 
друштво 
"Виноградар" 

Дечији фестивал 
фолклора ''Лединачки 
грозд''- дечији фестивал 
и годишњи концерт 
поводом сеоске славе. 

1,000,000.00  
Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 
Конкурсом. 

5,00 



17 Надаљ КУД ''Ивањско 
цвеће'' 

Набавка ношње-приказ и 
очување традиционалних 
народних игара из целе 
Србије 

350,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

18 Нови Бечеј Кластер потиског 
региона 

Културна баштина Срба у 
Потисју - манифестација 
обухвата 11 оштина -
израда брошура и 
изложба 

250,000.00  

Документација је пристигла 
у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

19 Нови 

Карловци 

Културно 

уметничко 
друштво ''Паја 
Зарић'' 

Попуна народне ношње 

Kуд-а ''Паја Зарић'' - 
израда и допуна 

350,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 
критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

20 Нови Сад Савез 
уметничког 
стваралаштва 
аматера 
Војводине 

Панонски вашар 
43.Фестивал фолклорних 
традиција Војводине 
13.Фестивал дечијих 
изворних ансамбала 
14.Сајам старих заната, 
етнокухиње и домаће 
радиности презентација 
стваралаштва колониста 
стручни форум " 
Панонски дивани" - 
манифестација дечијих и 
изворних ансамбала 

200,000.00 Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 
избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

21 Нови Сад Савез 
уметничког 
стваралаштва 
аматера 
Војводине 

Траговима  традиције 
Семинар за руководиоце 
фолклорних ансамбала, 
за старе српске 
инструменте и аранжере-
корепетиторе - 
фолклорне игре, певање, 
музика и костими 

150,000.00  
Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 
критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 
Конкурсом. 

5,00 



22 Нови Сад Хор ''Свети 
Стефан 
Дечански'' 

Истраживање, заштита и 
очување српског 
народног појања - 
појање у црквама и  
манастирима 

200,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

23 Нови Сад Удружење 
''Српска Атина'' 

"У ритму музике" - 
едукација и промоција 
знања о вредновању 
традиционалног народног 
стваралаштва - 
манифестација 

250,000.00  

Документација је пристигла 
у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

24 Нови Сад Удружење 

''Еконс'' 

"Игром до снова" - 

културна манифестација 
кроз игру и песму 

250,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 
критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

25 Нови Сад Удружење 
грађана ''Шири 
поглед'' 

"Епско певање -култура 
сећања"-историјат 
гусала-певање уз гусле 

450,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

26 Нови Сад Удружење 
грађана 
"Креативни рад" 

Културне слике за 
незаборав - 
презентација, сакупљање 
и обрада слика  
припрема и дизајн 
плаката, изложба 

300,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

27 Нови Сад Савез Крајишких 
удружења  

Дан сјећања на страдање 
Срба у 13. 
западнокрајишких 
општина-пројекат свест о 
нама прошлост и њени 
токови 

200,000.00 Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 
култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане Конк. 

5,00 



28 Нови Сад Завичајно 
удружење 
Јањана  

IX Сабор Јањана у 
Војводини - 
презентација, очување и 
промовисање културног 
наслеђа 

600,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

29 Нови Сад Завичајно 
удружење 
Јањана  

Мост до завичаја 2022 - 
разноликост фолклорног 
наслеђа-едукација о 
играма из Војводине 

200,000.00  

Документација је пристигла 
у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

30 Нови Сад Удружење 

грађана 
''Мамбарт'' 

Ноћи Лазе Костића-

промоција лика и дела 
песника Лазе Костића 

250,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 
критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

31 Нови Сад Локални 
креативни погон 

Традиционалне 
вредности - вредности 
српске народне 
традиције - програм ће 
се реализовати на начин 
који је прилагођен деци 

250,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

32 Нови Сад Центар за 
истраживање 
Дунавског 
региона 

ВукоWar XXX - догађаји 
који су се десили пре 30 
година-сећање на ратна 
дешавања у Вуковару 

300,000.00  

Документација је пристигла 
у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

33 Нови Сад Завичајно 

удружење ''Сава 
Мркаљ'' 

8. Фестивал фолклора 

Срба из региона - 
манифестација која чува 
и негује  нематеријално 
културно наслеђе Срба 
из региона-презентације 
очување песме и игре 

250,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 
критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане Конк. 

5,00 



34 Нови Сад Удружење 
''Српски крајеви'' 

Сеобе Срба у XX веку - 
Колонизације и прогони - 
изложба ументичких 
слика и фотографија која 
ће се одржати у Архиву 
Војводине 

200,000.00 Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 
избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

35 Нови Сад Куд ''Светозар 
Марковић'' 

Мали јесмо ал' играти 
знамо 2022 

200,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 
култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

36 Нови Сад Академско 
културно 
уметничко 
друштво 
Универзитета у 
Новом Саду 
''Соња 
Маринковић'' 

Набавка народних 
костима за ансамбл 
народних игара и песама 
АКУДУНС-а ''Соња 
Маринковић''-
реконструкција само 
једног дела народних 
костима  и приказивање 
вокалне и 
инструменталне 
традиције свих народа 
који живе на територији 
Аутономне Покрајине 
Војводине 

1,600,000.00  
Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 
Конкурсом. 

5,00 

37 Нови Сад Удружење 
грађана 
''Оногошт'' 

Дани Петра Петровића 
Његоша-промоција 
српске културе и 
црногорске културе као и 
очување идентитета кроз 
лик и дело једног 
великана 

250,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 
избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

38 Нови Сад Фолклорно 
Удружење 
''Јелече'' Нови 
Сад 

'Погледајте како везу 
ногама'' - концерт 
фолклорне групе 

300,000.00  

Документација је пристигла 
у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 



39 Нови Сад Савез 
тамбурашких 
друштава 
Војводине 

Школа тамбуре 
Војвођанског система Е - 
контра - традиционални 
начин свирања овог 
инструмента 

250,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

40 Остојићево Културно 
уметничко 
друштво ''Др 
Тихомир 
Остојић''  

'Рузмарином окићене 
гајде зову на весеље'' - 
Материјал за изведбу 
обичаја и песама нашег 
села и куповина ношње 

200,000.00  

Документација је пристигла 
у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

41 Панчево Куд "Станко 

Пауновић"-НИС - 
РНП 

13. Панчево град игре - 

Фестивал фолклорних 
ансамбала-изложба 
народних ношњи, дечија 
ликовна радионица и 
изложба радова 

150,000.00 Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 
Конкурсом. 

5,00 

42 Младеново Пјевачко 
друштво ''Звуци 
подгрмеча'' 
Крајишници 
Младеново 

Чување традиције 
српског народа – 
промоција певачког етно 
материјала 

100,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 
избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

43 Пландиште Завичајно 
удружење 
Крајишника 
"Никола Тесла" 

Јубиларни 20. фестивал 
"Крајишки бисери" - 
очување и презентовање 
изворног крајишког 
певања 

200,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 
култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 
112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

44 Равно Село Удружење 
културе, 
образовања и 
тамбурашког 
стваралаштва 
"Галијум" 

Фестивал осмеха, дечији 
и омладински 
тамбурашки фестивал, 
Равно село 2022 - 
промовисање 
тамбурашке музике 

150,000.00  
Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 
Конкурсом. 

5,00 



45 Рума  Градско 
позориште 
"Рума" 

Позоришно стваралаштво 
на тлу општине Рума-
Друга фаза пројекта 
обрада прикупљене и 
архивске грађе , 
дигитализација културне 
баштине из области 
позоришта, 
припрема/прелом за 
штампање монографије-
успешно реализоване 
актовности 

150,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

46 Сента Културно 
историјско 
друштво ''Јован 
Мушкатировић'' 

Биста Јована 
Мушкатировића у Сенти - 
израда бронзане бисте 

200,000.00  
Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 
критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 
Конкурсом. 

5,00 

47 Србобран КУД ''Стефан 
Владислав 
Каћански-Бард'' 

Израда студијских 
снимака - едукација, 
промоција и 
презентација народног 
стваралаштва 

200,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 
избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

48 Стапар Удружење жена 
за неговање 
традиције 
"СТАПАРСКА 
РУЖА" 

'Није знања знање знати, 
већ је знање знање дати'' 
- ликовна колонија 
младих уметника, 
преношење значаја 
стапарског ћилима  
младима 

150,000.00 Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

49 Суботица Савез Српских 
удружења 
Севернобачког 
округа 

Завичајни дани 2022 - 
манифестација обичаји 
српског народа 

500,000.00  

Документација је пристигла 
у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 
начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 
гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

50 Трешњевац Удружење ''У 

здравом телу 
жива традиција'' 

'Одакле потичемо?'' - 

демографско изучавање 
становника општине 
Кањижа 

350,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 

испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 
критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 

и суфинансирају из буџета 
РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 

задовољио тематске 
приоритете прописане Конк. 

5,00 



51 Фекетић Културни центар 
"Цар Душан 
Силни" 

Дечије традиционалне 
игре у функцији 
интегралног приступа и 
васпитно-образовног 
рада са децом 
предшколског и 
основношколског узраста 
-теорија и пракса - 
семинар за уметничке 
руководиоце, учитеље и 
васпитаче - едукација 
што већег броја 
уметничких учитеља да 
методички заинтересује 
децу за неговање и 
чување традиционалног 

народног стваралаштва 

100,000.00  

Документација је пристигла 

у конкурсном року и 
испуњава критеријуме за 

избор пројеката из Уредбе о 

критеријумима, мерилима и 

начину избора пројеката у 

култури који се финансирају 
и суфинансирају из буџета 

РС, АП, односно ЈЛС ("Сл. 

гласник РС", бр. 105/16 и 

112/17). Пројекат је 
задовољио тематске 

приоритете прописане 

Конкурсом. 

5,00 

 
УКУПНО   15.000.000,00  

15,000,000.00     

 

 

 

 

 

СПИСАК ПРОЈЕКAТА КОЈИ НИСУ ПРИХВАЋЕНИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

И СУФИНАНСИРАЊЕ У 2022. ГОДИНИ 

 

ПРОЈЕКТИ КОЈИ НИСУ ПРИХВАЋЕНИ НА КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА И 
ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ ТРАДИЦИОНАЛНОГ НАРОДНОГ СТВАРАЛАШТВА СРБА У АП ВОЈВОДИНИ У 2022. 
ГОДИНИ 

Р.Б. МЕСТО НАЗИВ 
ПОДНОСИОЦА 

ПРОЈЕКАТ ТРАЖЕНИ 
ИЗНОС 

ОБРАЗЛОЖЕЊА ОЦЕНЕ 

ПА 1003-Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења 
основаних на нивоу АП Војводине  

ек. кл. 4819  дотације осталим непрофитним институцијама       

1 Апатин КУД ''Царза'' Фестивал изворног 
певања "Глас завичаја" 
2022-популаризација 

изворне музичке баштине 
и изворне песме кроз 
понуду квалитетних 
културних догађаја 

1,279,500.00  
Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 
путем Конкурса 

4,00 

2 Апатин Куд ''Царза'' "Дани Личке културе 
српског народа" - 

презентација и промоција 
стваралаштва Срба  кроз 

игре и песме 

603,120.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

3 Бачка Паланка Удружење жена 
''Преслица'' 

Венчаница кроз историју 
- преношење и очување 
српских традиционалних 

обичаја венчања 
неговање очување и 

заштита народног 
стваралаштва 

200,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 



4 Бачка Топола Српски култутри 
центар ''Вук 
Стефановић 
Караџић'' 

Традиција Барањских 
Срба (истраживање, 
прикупљање ношње, 

обрада и презентација 
етно-музиколошког 

материјала Барањских 
Срба који живе у 

Републици Србији (А.П 
Војводини) а потичу из 
Републике Хрватске и 
Републике Мађарске-
сакупити обрадити и 
јавно презентовати 

710,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

5 Бачка Топола Српски културни 
центар ''Вук 
Стефановић 
Караџић'' 

Реконструкција ношње 
Книнске Крајине (село 
голубић)-да се сачува 

културно благо Срба који 
нне живе више на својим 

огњиштима и поново 
заживи на сцени 
Републике Србије 

500,000.00  
Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

6 Бачки Грачац КУД ''Марко 
Орешковић'' 

Ревитализација и обнова 
народне ношње Лике, 
Лесковца и Београда -

набавка ношње и 
набaвка материјала за 
рад и израду ношњи 

300,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

7 Бачко Добро 
Поље 

Удружење 
''Војвођанска 

косидба'' Бачко 
Добро Поље 

Војвођанска косидба 
Бачко добро поље-
очување културе, 

традиције и обичаја-циљ 
је да се очува народна 

традиција и покаже 
млађим нараштајима 

како се некад косило у 
крајевима Бачког Доброг 

Поља 

300,000.00  

Документацијa је 
уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

8 Бешка КУД ''Бранко 
Радичевић'' 

Презентација, набавка и 
израда народне ношње 

из Баната-очување 
културног наслеђа и 
народне традиције 
српског народна 

постављање 
кореографије "Игре из 

Баната" са аутотечном 
народном ношњом 

380,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

9 Буковац Аматерско 
културно 
уметничко 
друштво 
''Милица 

Стојадиновић 
Српкиња'' 

Набавка ношње -''Сплет 
Војвођанских игара'' - 
куповина и и шивење 

народне ношње 

315,120.00 Документацијa је 
уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

10 Буковац Аматерско 
културно 
уметничко 
друштво 
''Милица 

Стојадиновић 
Српкиња'' 

"Сачувајмо од заборава"- 
изложба народних 

костима и инструмената и 
набавка ношње 

320,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

11 Ветерник Удружење 
"Матица српска у 

Дубровнику" 

'Животно дело Милана 
Кашанина'' - 

прикупљање грађе и 
округли сто 

150,000.00  

Документацијa је 
уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 
Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 



12 Вршац Градско 
културно 
уметничко 

друштво ''Лаза 
Нанчић'' 

'Ој, Бачвани здраво 
здраво ко ј' у песми већи 

ђаво''- фестивал 
фолклора и набавка 

ношње 

500,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

13 Ђурђево Културно 
уметничко 
друштво 

''Бранислав 
Нушић'' 

Стари занати и обичаји у 
новим медијима - 

презентација 

321,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

14 Ђурђево Културно 
уметничко 
друштво 

''Бранислав 
Нушић'' 

Игром и стваралаштвом 
од Ђурђева до 

Будимпеште - гостовање 
фолклорног ансамбла 

838,000.00  

Документацијa је 
уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 
Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

15 Ђурђево Културно 
уметничко 
друштво 

''Бранислав 
Нушић'' 

Од школе до КУД-а - 
фолклорна 

манифестација  

357,000.00  
Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

16 Жабаљ Мешовити хор 

''Пасторала''  

'Митров дан'' - дан 

општине Жабаљ, наступ 
и организација 

230,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 
путем Конкурса 

4,00 

17 Зрењанин КУД Гусларско 
друштво ''Петар 

Перуновић 
Перун'' 

28. Фестивал Гуслара 
Војводине-манифестација 
певање уз гусле као делу 

нематеријалног 
културног наслеђа 

530,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

18 Инђија Удружење 
грађана ''ЕТНО 

ДОМ ГОРОЦВЕТ'' 

"Занат, јер је златан" - 
обуке веза и златовеза - 

радионице  

849,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

19 Кањижа Српско 
аматерско 
културно 
уметничко 

друштво "Свети 
Сава" 

Видовдански дани у 
Кањижи - манифестација 

заштита и очување 
традиционалног народног 

стваралаштва и  
одржавање концерта 

певачког друштва  

150,000.00 Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

20 Каћ КУД ''Стеван 
Мокрањац'' 

Светониколајевски дани- 
концерт и певање 

930,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

21 Каћ КУД ''Стеван 
Мокрањац'' 

Набавка ношње-игре из 
Срема-кореографија 

мушка и женска ношња 

1,023,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења буџ. 

средстава Пројекат 

није одабран као 

приоритетан за фин. 
подршку путем Конкур. 

4,00 



22 Кикинда Друштво српско 
руског 

пријатељства 
''Дон Дрина 

Братска 
осовина'' 

Израда веб сајта ,израда 
визуелног решења,веб 

дизајна и веб 
презентације 

публикација часописа и 
каталога промовисање 

две културе  

450,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

23 Кула Удружење 
књижевних и 

ликовних 
стваралаца 

"Стазе" 

Промоција књижевног и 
ликовног стваралаштва, 
издавања књига и другог 

нематеријалног 
непокретног културног 

наслеђа и 
друго..манифестација у 

циљу повезивања 
књижевног ликовног 

стваралаштва 

600,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

24 Кула КУД Гуслара 
''Маркo 

Миљанов'' 

Обележавање дана 
уставности Србије 1835 

године, дана државности 
републике Србије 

"Сретење господње"-
манифестација 

280,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 
путем Конкурса 

4,00 

25 Куцура Културно 
уметничко 
друштво 

"Завичајно 
врело" 

'Дани колонизације'' - 
очување и неговање 

народних обичаја Срба и 
других народа који живе 

у окружењу и 
презентовање 

фолклорног наслеђа 

300,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

26 Лединци Културно 
уметничко 
друштво 

"Виноградар" 

 ''Набавка ношње - игре 
из Баната'' - поставка 

кореографије и набавка 
ношње 

1,042,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

27 Младеново КУД ''Др Младен 
Стојадиновић'' 

Тканица Младенова - 
набавка ношње  

184,500.00  

Документацијa је 
уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 
Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

28 Пећинци Културни центар 
''Пећинци'' 

''Наше наслеђе у вашој 
школи'' – музичко-

едукативне радионице на 
тему музичког фолклора 
Србије за основне школе 

у селима 

192.500,00  
Документацијa је 

уреднa, пристигла је у 

конкурсном року, 

испуњава тематске 

приоритете, али не и 
формално-правне 

услове, па је није било 

могуће узети у 

разматрање за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

    / 

29 Наково Културно 
уметничко 

друштво ''Извор'' 

Снимање музике за 
кореографије-

ангажовање музичара за 
свирање музике за 

кореографије 

250,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

30 Нова Гајдобра Удружење 
грађана 

''Афирмација 
традиције 
омладине 

спорта" - АТОС 
Нова Гајдобра 

Дани колонизације Нова 
Гајдобра 2022 - век 

имена Нова Гајдобра-
манифестација у трајању 

од четири дана, 
традиционална јела, 

ношње и занати 

120,000.00 Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 



31 Нови Сад Савез 
проналазача 
Војводине 

Тесла фест 22 - 
Проналазач Милан Т. 

Јовановић - оснивач прве 
новосадске творнице 

патената - производи од 
бакра 

458,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

32 Нови Сад КУД ''Светозар 
Марковић'' 

'Бачко моја равна'' 295,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

33 Нови Сад Савез Крајишких 
удружења  

Крајишници у ријечи и 
слици-манифестација- 

песничко вече, изложба 

770,000.00  

Документацијa је 
уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 
Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

34 Нови Сад Удружење 
пензионера 

града 

Трагом корена Српске 
државности - песме и 

дружење у оквиру рада 
хора (пензионери). 

172,585.00  
Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

35 Нови Сад Удружење 

пензионера 
града 

Допринос корисника 

пензија очувању 
културног наслеђа - 
Удружење настоји да 
обезбеди учешће на 
манифестацијама и 

фестивалима, одржавају 
се пробе  хора 

172,585.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 
путем Конкурса 

4,00 

36 Нови Сад Удружење 
''Фолклорика'' 

'Опанке обувам, 
традицију чувам'' - 

пројекат има за циљ 
презентацију 

опанчарског заната 
пројекта се одржава у 
континуитету од 2016 

године 

922,000.00  

Документацијa је 
уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 
Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

37 Нови Сад Удружење 
грађана "Стубови 

знања" 

Презентација 
добровољачких насеља у 
Војводини-обележавање 

јубилеја формирања 
насеља 

340,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

38 Нови Сад Фолклорно 
Удружење 

''Јелече'' Нови 
Сад 

Нова кореографија - 
обрада игара из Груже са 

акцентом на дечији 
репетоар - промовисање 
народног стваралаштва, 

обичаја и традиција 

360,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

39 Нови Сад Фолклорно 
Удружење 

''Јелече'' Нови 
Сад 

'Заиграјмо пријатељи 
весело'' - концерт и 

набавка ношње 

350,000.00  

Документацијa је 
уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 
Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 



40 Нови Сад Група ''Искон''  Искон у Синагоги - два 
концерта, синагоге 

Суботица и Нови Сад 

250,000.00 Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 
путем Конкурса 

4,00 

41 Нови Сад Група ''Искон''  Снимање ЦД-а 
традиционалне музике- 

пројекат је да међу 
публиком заинтересујемо 
што већи број младих да 

почну да се баве 
традиционалном музиком 

200,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

42 Перлез Фолклорно 

удружење 
''Перлас'' 

Набавка првих комада 

банатске и шумадијске 
дечије ношње ради 

концерта-први дечији 
концерт 

500,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 
путем Конкурса 

4,00 

43 Петроварадин Удружење за 
културу и медије 
''Петроварадин 

Медија''  

Слава у сеоским 
срединама-прослављање 
славе у селима Војводине 

488,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

44 Велики 
Радинци 

Удружење жена 
''Велики 
Радинци'' 

"Велики Радинци 2022"-
манифестација 

сремачких јела и обичаја 

200,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

45 Рума Ансамбл 
народних игара 

и песама "Бранко 
Радичевић" Рума 

'Вијало се перо пауново'' 
- реконструисање и 

обнављање ношње Срба 
досељеника из западне 
Славоније за потребе 

сценског приказа 
обичаја-пројекат је 
развој аматерског 

стваралаштва у нашој 
средини и културног 

уздизања међу младима 
уз неговање и очување 

фолклорне баштине 

350,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

46 Рума Књижевна 
омладина 

општине Рума 

"Видимо се у хроници - 
књига друга" - есеји и  

приче са подручја 

општине 

80,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 
путем Конкурса 

4,00 

47 Светићево 'Грађанска 
иницијатива'' 

Светићево 

Један век од 
колонизације села 

Светићева - Историјски 
контекст и 

карактеристике - 
предавање, промоција 
резултата добијених 
истраживањем кроз 

радионице 

350,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

48 Србобран Група грађана 
"Рука Спаса" 
Савка Лазић 

Обука жена за креативан 
рад - ткање (радионица) 

348,000.00  
Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 



49 Србобран КУД ''Стефан 
Владислав 

Каћански-Бард'' 

Набавка народне ношње 
за  Банат-едукација, 

промоција и презентација 
народног стваралаштва и 
унапређење рада Куд-а 

600,000.00 Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 
путем Конкурса 

4,00 

50 Сремска 
Каменица 

Удружење 
грађана ''Портал 

Балкан 381'' 

Свадбарска ношња и 
обичаји Срба у Војводини 

- виртуелна изложба -
презентација са сликама 
ношњи, накита и марама  

1,290,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

51 Сремска 
Каменица 

Центар за 
промоцију 

здравих идеја 
"Еурека 021" 

Благо - свирка, игра и 
песма, манифестација 

840,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

52 Сремска 
Каменица 

Културно 
уметничко 

друштво"Сремац" 

'Народном игром кроз 
Срем'' - пројекат 
планиран низом 

фолклорних активности 
друштва 

425,000.00  

Документацијa је 
уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 
Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

53 Сремски 
Карловци 

Удружење 
''Карловачке 

зоре'' Сремски 
Карловци 

Емисија ''Са нама кроз 
векове'' - традиција и 

обичаји Српског 
становништва, начини 
израде рукотворина 

370,000.00  
Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 
Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

54 Станишић Српско културно 
уметничко 

друштво "Извор" 

"Очување 
традиционалног,народног 

стваралаштва Срба из 
Буковца" - 

реконструкција делова 
ношње, концерт 

500,000.00  
Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 
путем Конкурса 

4,00 

55 Степановићево Удружење 
грађана ''Чувари 

традиције 
народног блага'' 
Степановићево 

Колонистичка насеља 
Степановићево, Ветерник 
и Танкосићево у Кисачу 

1921-2021 године - некад  
и сад - манифестација је 

посвећена сећању на 
солунске добровољце 
пројекат се обрађује 

тематика која је изузетно 
значајна за историјско 

наслеђе 

450,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 
путем Конкурса 

4,00 

56 Суботица УГ ''Млади у 
фокусу'' 

У НАМА ЖИВИ ДУХ 
НЕМАЊИЋА - 

Обележавање значајног 
јубилеја 7. векова од 

крунисања краља 
Стефана Дечананског-

истраживање 

150,000.00  

Документацијa је 
уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 
Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

57 Уљма КУД ''Бранко 
Радичевић'' 

"Народна ношња симбол 
очувања народног 

стваралаштва" - одевање 
кроз кореографије-
народне ношње и  

набавка 

480,000.00  
Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 



58 Уљма КУД ''Бранко 
Радичевић'' 

"Музички инструменти за 
очување традиције 
Срба"-промоција 

традиционалног музичког 
стваралаштва-српске 

игре и музика 

510,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

59 Уљма Удружење 
љубитеља 

старина ''Уљма 
за навек'' 

Ткањем и везом до 
очувања традиционалних 
старих заната - набавка 

машине за ткање и 
везење 

390,000.00 Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

60 Фекетић Културни центар 
"Цар Душан 

Силни" 

Набавка традиционалних 
ношњи за потребе 

кореографије игре Срба 
досељеника из околине 

требиња у АП Војводини-
набавка  и израда 

традиционалне ношње 
који ће користити 

фолклорни ансамбал на 
наступима 

696,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 
као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

61 Футог Савез 
књижевности у 

отаџбини и 
расејању 

Новосадска књижевна 
сазвежђа-културна 
манифестација и  

промоција, зборник 
радова књижевног 

стваралаштва 

201,000.00  

Документацијa је 
уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 
Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

62 Футог Установа за 
културу и 

образовање 
Културни центар 

"Младост" 

Ризница ношњи Србије - 
пројекат представљања 

ношње путем сајта и 
онлајн глобалној публици 

1,570,000.00  
Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

63 Црепаја КУД ''Свети 

Сава'' 

Чизме моје шкрипућу, за 

мном цуре скакућу-
фолклор-набавка ношње 

за игре из Баната 

195,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 

због ограничења 
буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 

финансијску подршку 
путем Конкурса 

4,00 

64 Челарево Удружење жена 
''Искра'' 

Креативно дружење у 
Музеју - стари и 

уметнички занати, обука 

209,500.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 

конкурсном року али, 
због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

65 Чонопља Културно 
Уметничко 

друштво "Вук 
Караџић" 

Кордунашка самица -
завет предака- чување и  

неговање и заштите 
народног стваралаштва  

кроз песме игре и 
народну ношњу Срба са 

Кордуна 

200,000.00  

Документацијa је 

уреднa и пристигла је у 
конкурсном року али, 

због ограничења 

буџетских средстава 

Пројекат није одабран 

као приоритетан за 
финансијску подршку 

путем Конкурса 

4,00 

 
 

29,844,910.00     

 

2. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) одобрава средства за финансирање, 

односно суфинансирање горе наведених пројеката, на основу Образложеног предлога 

Комисије за културну област – делатност заштите у области непокретних и покретних 

културних добара, нематеријалног културног наслеђа и библиотечко-информационе 



делатности у АП Војводини о финансирању и суфинансирању пројеката по Конкурсу, број 

137-451-23/2022-01, од 20. априла 2022. године и у складу с чланом 3. и 4. Уредбе о 

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

суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне 

самоуправе. 

3. Обавезу финансирања или суфинансирања пројекта и доделе средстава корисницима 

средстава из буџета АП Војводине за 2022. годину, Секретаријат ће преузети на основу 

писаног уговора закљученог са сваким корисником појединачно, а пренос средстава ће се 

реализовати издавањем посебног решења.  

Сва права и обавезе корисника средстава биће регулисане појединачним уговорима. 

4. Новчана средства из тачке 1. овог Решења Секретаријат ће уплатити на подрачуне 

корисника средстава, преко трансферних рачуна других нивоа власти за уплату јавних 

прихода  - за установе чији су оснивачи други нивои власти, односно на наменске рачуне за 

пренос јавних средстава - за друге кориснике који нису укључени у систем консолидованог 

рачуна трезора и имају обавезу отварања наменског рачуна код Управе за трезор, сходно 

Правилнику о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и 

начину за отварање и укидање подрачуна консолидованог рачуна трезора код Управе за 

трезор („Сл. гласник РС“, број 99/18 и 40/19), у складу са ликвидним могућностима буџета и 

сходно Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. 

годину.  

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е 

На основу члана 76. став 1. Закона о култури и Уредбе о критеријумима, мерилима 

и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 

Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (у даљем 

тексту: Уредба), Секретаријат је у периоду од 20. јануара – 18. фебруара 2022. године, 

расписао Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката у области традиционалног 

народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2022. години. 

На основу члана 76. став 4. Закона о култури, одређено је да о избору пројеката 

по расписаном јавном конкурсу одлучује министар, односно надлежни орган аутономне 

покрајине, односно надлежни орган јединице локалне самоуправе, на образложени 

предлог стручне комисије коју образује орган који расписује Конкурс. 

Комисија за контролу државне помоћи је, у складу са Законом о контроли државне 

помоћи, Решењем број 110-00-00008/2016-01 донетим на 77. седници Комисије од 28. 

новембра 2016. године, утврдила да се дозвољава државна помоћ која се додељује на 

основу Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се 

финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно 

јединица локалне самоуправе, на основу које је расписан Конкурс.  

Комисија за културну област – делатност заштите у области непокретних и покретних 

културних добара, нематеријалног културног наслеђа и библиотечко-информационе 

делатности у АП Војводини (у даљем тексту: Комисија), у саставу: мр Милана Квас, Весна 

Башић и Зоран Вељановић, образована је Решењем покрајинског секретара за културу, 

јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 137-451-23/2022-01, од 11. 

марта 2022. године.  

Комисија је прегледала укупно 116 пројекaта подносиоца пријава које су достављене 

Секретаријату у конкурсном року. Након увида у пријаве и достављену документацију, 

Комисија је констатовала да 1 пријава не испуњава формално - правне услове Конкурса.  

Комисија је размотрила све пријаве са комплетном и уредном документацијом, 

извршила евалуацију и валоризацију истих, те сходно Уредби, на седници одржаној 20. 

априла 2022. године, донела Образложени предлог о финансирању – суфинансирању 

пројеката по Конкурсу за финансирање и суфинансирање пројеката и програма у области 

традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини у 2022. години и доставила га 

покрајинском секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 

ради одлучивања.  




