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Образац 1 

 
                                                 
                            

Комисија за избор пројеката, програма и манифестација у области културе који се 
финансирају  и суфинансирају из буџета града Крагујевца за 2023. годину 

 
П  Р  И  Ј  А  В  А 

на Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање   програма/пројеката/манифестација у 
области културе  из  буџета града Крагујевца у  2023. години 

 
 

 
А. ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПРИЈАВЕ 

 

 
Подносилац пријаве/пројекта 
(назив правног лица или име и 
презиме физичког лица )* 

 
 
Удружење ТЕЛОК 
 

 
Назив пројекта и име аутора 
 

Фестивал «КУЛЛТУРА» 2023 

Стефан Миливојевић 

 
Носилац програма/пројекта – пун 
назив правног лица  (уколико 
подносилац пријаве нема статус 
правног лица) ** 

 
 
Удружење ТЕЛОК 

 
е-mail  адреса  
телефон 

udruzenje@telok.org 
+381(0)67/7373-111 

 
Web aдреса 

 
telok.org 
 

 
Контакт особа - телефон / е-mail   

Стефан Миливојевић 
+381(0)69/2783-326 / stefan.milivojevic@telok.org 

Адреса, односно седиште 
подносиоца пријаве/пројекта 
(адреса и поштански број) 

Удружење ТЕЛОК, 
34000 Крагујевац 
Лепенички булевар 3/47 
 

Порески идентификациони број 
(ПИБ) 

112413955 

Матични број 
 

28320558 

 

Овлашћено лице 
подносиоца 
(функција, контакт – 

Стефан Миливојевић, 
председник Удружења ТЕЛОК 
+381(0)69/2783-326 / stefan.milivojevic@telok.org 

    
 
 

Место за ваш деловодни    
печат 

mailto:udruzenje@telok.org
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телефон/ е-mail  ) 

 

• * Напомена : Уколико је подносилац пријаве/пројекта правно лице, он има статус 
носиоца пројекта и не попуњава колону за носиоца пројекта, нити о томе даје посебну 
изјаву. 

 

• **ова колона се попуњава само у случају да је подносилац пријаве физичко лице, 
односно у том случају мора да буде одређен носилац пројекта (правно лице), које 
изјавом даје сагласност да прихвата да буде носилац пројекта и са којим се, у случају 
да пројекат буде изабран, закључује уговор о финансирању/суфинансирању. 

 

 
Б. ПОДАЦИ О ПРОЈЕКТУ 

 

Назив пројекта и име аутора 
 

 
Фестивал «КУЛЛТУРА» 2023 

Стефан Миливојевић 
 

Партнер/и на пројекту 
 
 

Овај пројекат је самостални пројека те самим тим нема 
партере на пројекту 

Време и место реализације 
пројекта  (датум почетка и 
завршетка пројекта) 

Новембар месец 2023. године 
Од 01.11.2023. до 30.11.2023. године 
 

Опис пројекта 
(кратак опис) 
(детаљан опис пројекта, односно 
предлог пројекта,  доставити у 
прилогу (члан 9. Правилника) 
 

Пројекат - Фестивал „КУЛЛТУРА“ 2023. је културно-
уметнички, едукативни, аналитичко-истраживачки пројекат 
из области Културе, који поред организовања великог броја 
културно-уметничких догађаја организује и одржава 
едукативне радионице, трибине, округле столове, конкурсе 
те анализира, објављује и документује учешће локалне 
заједнице у културно-уметнички живот Града Крагујевца.  
 

Неопходна техничка 
опрема/инструменти, итд. 
(навести по ставкама) 
 

- Полуконцертни клавир 
- Пултеви за ноте 
- Практикабли за хорове 

Одговорно лице – руководилац 
пројекта (контакт тел./ е-mail  ) 

Стефан Миливојевић 
+381(0)69/2783-326 / stefan.milivojevic@telok.org 

Напомене: Први фестивал „КУЛЛТУРА“ је одржан у априлу месецу 
2022. године и обухватио је разне концерте, изложбу, 
радионице, предавања фондације ТЕМПУС. Посећеност му 
је била изузетно велика, као и медијска пропраћеност. 
Публика је активно учестовала на концертима, 
радионицама и предавањима и константно су давали своје 
мишљење и feedback. Фестивал „КУЛЛТУРА“ 2022. године 
отворило је објављивање онлајн часописа ТЕЛО КУЛТУРЕ 
које је за три месеца имао велику читаност (преко 700.000 
извор Гугл Аналитика). Поред тога одржан је и литерарни 
конкурс на којем су учестовали ученици Средњих школа са 
територије Града Крагујевца. 
 

 
 

 
Наведите Ваше 
најбитније пројекте у 

1. ЕдуХЕЛП програм (консултације) 
2. Млади Свуда 
3. Фестивал КУЛЛТУРА 
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претходне три године 
 

4. ИОП Студент пројекат 
5. Музичко описмењавање ромске деце 
6. Интернационални фестивал „Срце Србије“ 2021. 
7. Интернационални фестивал „Срце Србија“ 2022. 
 
Морамо узети у обзир и пројекте центара Удружења ТЕЛОК 
 
Центри: 
1. Центар „Балкан за тебе“ (Центар Удружења ТЕЛОК који има за 
циљ: филантропија, демократија, европске вредности, хуманитарни 
рад) 
2. Центар за инклузију (резултат ИОП Студент пројекта) 
3. Центар за аудио-визуелну уметност (Центар Удружења ТЕЛОК 
који има за циљ: снимање и публификовање културно-уметничког 
садржаја, креирање аудио-визулене уметности, вируелних изложби 
и сл.) 
4. Центар за развој јавог информисања „УРЛИК“ (Центар Удружења 
ТЕЛОК који има 28 локалних веб портала, један републички веб 
портал, 2 радио станице и 1 телевизијску станицу. Свим тим 
медијима руководи центар као „власник) 
5. Омладински истраживачки центар Републике Србије (Центар 
Удружења ТЕЛОК и Удружења „Омладина Аранђеловац“ намењен 
омладини, омладинском развоју и оснаживању омладине на разним 
пољима) 
 
Пројекти Центара: 
1. Платформа „Балкан донира“ (Центар „Балкан за тебе“ и Удружење 
ТЕЛОК) 
2. Програм „Порекни иницијативу“ (Центар „Балкан за тебе“ 
3. Програм „Деца нису крива“ (Центар „Балкан за тебе“ и Фонд 
„Стефан Миливојевић“ 
4. Пројекат „ИнфоРС“ (Центар за развој јавноф информисања 
УРЛИК) 
5. Пројекат „Значај“ (Центар за развој јавног информисања УРЛИК) 
 
Ово су само неки од пројеката које Удружење ТЕЛОК спроводи, 
креира и реализује, више се може погледати на сајту ТЕЛОК-а и 
сајтовима центара Удружења ТЕЛОК 

 
Уколико је неки Ваш 
претходни пројекат 
одобрен на конкурсу  
Града, укратко опишите 
његову реализацију и 
ефекте које је остварио 
 

Удружење ТЕЛОК до сада није конкурисало на пројекте Града 
Крагујевца. 

 
 
 

 
В. ФИНАНСИЈСКИ ДЕО 

(новчане обавезе исказати у динарима ) 

Укупна финансијска вредност 
програма / пројекта 

3.042.000 динара 

Учешће Града у реализацији 
програма (износ средстава у динарима 
и процентима) 

 
3.042.000 динара (100%) 
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Други извори финансирања за 
реализацију програма / пројекта 
(појединачан износ средстава у 
динарима и процентима) 

Овај пројекат нема друге изворе финансирања. 

 
Предрачун трошкова 

Детаљна спецификација трошкова (по потреби додати нова поља) 
 
 

 
 

Назив трошкова Број 
/количина 
* 

Укупно (у динарима, бруто износ) 
 

1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ    

Менаџер пројекта 1 120.000 

Организатори 2 180.000 

ПР и Маркетинг 1 90.000 

2. ТРОШКОВИ ГЛАВНИХ 
АКТИВНОСТИ 
ПРОГРАМА/ПРОЈЕКТА 

  

Организовање концерата (солистички, 
камерни, хорски) 

13 1.800.000 

Едукативне радионице ТЕМПУС 1 24.000 

Креативна европа трибина и 
радионица 

1 18.000 

Истраживање (анкета) 1 52.000 

Округли сто 1 12.000 

Ликовни конкурс - жири 3 62.000 

3. ПУТНИ ТРОШКОВИ УЧЕСНИКА 
(ИЗВОЂАЧА) 

  

Гориво дизел  40.000 

Гориво бензин  32.000 

Три аутобуса (београд-крагујевац-
београд) 

 210.000 

4. ОСТАЛИ ТРОШКОВИ   

Књиговођа 1 18.000 

Правник 1 24.000 

Исхрана за учеснике 280 280.000 

Дизајнирање и штампање пропратног 
материјала (плакати, програми, 
деплијанери, сертификати) 

1 80.000 

У К У П Н О  (1+2+3+4):   (390000+1968000+282000+402000):3042000 
 

   

Напомене и коментари   

Подложно сугестијама које се могу слати на званичан мејл аутора пројекта 
stefan.milivojevic@telok.org 
 

  

 
 
 
ПРИЛОЗИ: 
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ОБРАДИО: 

 

 
Потпис и печат 

 
 
 

М.П.     _____________________________ 
                                                                                                                                                           

(Подносилац пријаве, односно  
                                                                                                                                                      овлашћено  

лице подносиоца пријаве) 
 
 
 
 
      Напомена: По расписаном конкурсу доставити: 
 

1. Попуњени формулар пријаве и изјаве које су саставни део конкурсне документације које се 
преузимају са званичне интернет странице града Крагујевца: www.kragujevac.rs  (уколико је 
подносилац пријаве/ пројекта физичко лице, обавезно подноси изјаву носиоца пројекта о 
сагласности да буде носилац пројекта као и 2 изјаве о прихватању обавезе за себе и за 
носиоца пројекта – Образац 2 и 2а), 

2. Предлог пројекта /Word/ (треба да садржи све елементе из члана 9. Правилника) - 2 примерка 
(штампано и на CD-у), 

3. Кратке биографије предложених учесника / Word /, 

4. Детаљно разрађен буџет - спецификација трошкова (искључиво у динарима) и укупан износ 

који се потражује од Града (%) / Word / 

  

http://www.kragujevac.rs/

