
ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОДРЕЂЕНА ПРЕМА ЧЛАНУ 9. ПРАВИЛНИКА. 

 

1. тачан назив пројекта; 

 Фестивал „КУЛЛТУРА“ 2023 

2. скраћени назив пројекта (уколико га има); 

 Пројекат нема скраћени назив 

3. предлагача, односно аутора пројекта; 

 Стефан Миливојевић, председник Удружења ТЕЛОК 

4. детаљан опис пројекта: 

Из образца - 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. 

 У оквиру пројекта ће се одржани 13 концерата: 

1. Ана Стефановић, вокал и клавир 

2. Диана Јовановић, клавир 

3. Дувачки квинтер ( Марко Марковић, обоа; Александар Ружичић, флаута; Александар 

Тасић, кларинет Иван Јотић) 

4. Концерт ТРИ Хора и  5 солиста (Колегиум Мусикум, Облић, ФМУ), изводи се дело 

Десет обраћања Богоридици Тројеручици (Највеће црквено-световно уметничко дело 21. 

века према мишљењеу покојног патријарха Павла) (диригент Драгана Јовановић) 

(Носилац ауторских права на композицију је Удружење ТЕЛОК) 

5. Концерт Ане Цветковић и Владимира Стојнића 

6. Концерт Евгеније Јеремић (коропетитор Богдан Милошевић) 

7. Концерт Матеје Маринковића са гудачким оркестром 

8. Солистички коцерт Матеје Маринковића 

9. Концерт гудачке Радионице 

10. Концерт ВД Дуа (није у трошковнику (бесплатно) 

11. Концерт студената Академије уметности у Нишу, Филолошко уметничког факултета и 

Факултета Музичке уметности 

12. Концерт камерне музике студената ФИЛУМ-а и ФМУ-а на коме ће се изводити дела 

младих композитора модерне српске класичне музике 

13. Концерт клавирског дуа – АД 

 



Концерти гудача и концерт Матеје Маркинковића са гудачким оркестром ће бити 

иновативни резултат овог пројекта с обзиром да ће Матеја Маринковић радити са 

студентима гудачима (7.дана) индивидулано (мастерклас) и групно (оркестарске 

партитуре). Самим тим резултат ће бити вишеструк с обзиром да ће учесници стећи 

непоновљивно знање пренето од стране професора Краљевске Музичке Академије у 

Лондону, а Крагујевачка публика изванредне концерте које ће водити већ поменути 

светски виолиниста. 

Едукативни сегмент овог пројекта почиње од самих мајсторских курсева Матеје 

Маринковића који ће бити бесплатни за студенте, а допуњава се предавањима и 

трибинама Европске комисије у Републици Србији, Тимом деска Креативне Европе и 

тимом људи из Фондације ТЕМПУС. Ови тимови људи ће младима објаснити како се 

пишу уметнички пројекти који се финансирају из ЕУ фондова, објаснити им како 

фунционишу студентске размене и размене уметника те их такође научити на који начин 

могу доћи до извора финансија кроз уметност, културу и музику. Овакве трибине су ретке 

и изузетно скупе те ће ово бити јединствена прилика младим крагујевчанима да науче 

нове вештине. 

Сегмент округлих столова је везан за отворене разговоре између студената и размену 

искустава. Самим тим доприносимо бољој међународној сарадњи и стварамо нова 

културно-уметничка партерства која Граду Крагујевцу и младима Града Крагујевца могу 

допринети у више сегмената, а поготово у побољшању квалитета културно-уметничког 

садржаја. 

У склопу пројекта ће се одржати линковни конкурс на који ће се пријављивати ученици и 

студенти Града Крагујевца, а радове ће оцењивати трочлани стручни жири. 

Цео овај пројекат пропратиће одређене анкете преко којих ћемо јасно утврдити шта 

Крагујевачка публика мисли о културно уметничког садржају Града Крагујевца и наравно 

шта мисли о овом пројекту. Овим сегментом ћемо добити мишљење јавног мњења које је 

у овом тренутку јако битно због саме стабилности културно-уметничке понуде и 

решавања проблема непосећености културно-уметничког садржаја. 

Цео пројекат ће бити ипраћен медијски према те ће поред медија које руководи Центар за 

развој јавног информисања „УРЛИК“, овај пројекат истратити редакције: Курир, 

Информер, Србија Данас као и РТС Београд са којима Удружење ТЕЛОК већ има 

потписане споразуме о сарадњи. 

 

 

 

5. циљеве, циљну групу, као и очекиване резултате; 

Циљеви: 

- Оснаживање културно уметничког садржаја Града Крагујевца 



- Промоција и едукација младих 

- Повећање заинтересованости младих за културу 

- Анализа  

- Укључивање младих у заједницу 

- Организовање квалитетног културно-уметничког садржаја 

- Промоција Града Крагујевца и културе Града Крагујевца широм региона 

- Промоција уметника 

- Промоција младих и њихових активност 

- Укључивање младих 

- Промоција српске уметничке музике 

- Промоција младих композитора и сваралаца 

- Истраживање на тему укључења локалне заједнице у културно-уметнички живот Града 

Крагујевца 

 

Циљне групе: 

- Млади 

- Средњошколци 

- Студенти 

- Становништво Града Крагујевца  

- Професори и  универзитетски радници 

- Љубитељи културе и класичне музике 

- Публика која прати културно-уметничке догађаје 

 

Очекивани резултати: 

Очекује се велика посећеност културно-уметничких догађаја. Као резултат тога све анкете 

и анализе ће бити позитивне на сродне теме. Публика и опште становништво Града 

Крагујевца ће бити задовољно јер су имали испуњен месец у култуно-уметничком и 

едукативном садржају. 



Поред тога млади ће имати прилике да усвоје нова знања и компетенције из разних 

области што ће им дати подстрек да још више унапређују себе, свој Град и своје каријере 

које сигурно доприносе Граду Крагујевцу 

6. учеснике у реализацији пројекта и својство у коме се ангажују, односно учествују; 

 

Људски ресурси: 

Стефан Миливојевић, менаџер пројекта 

Анђела Стојковић, организатор 

Нађа Станишић, организатор 

Стефана Даниловић, маркетинг и ПР 

 

Главне активности: 

Хор Колегијум Музикум, хор 

Хор Облић, хор 

Хор ФМУ, хор (бесплатно) 

Драгна Јовановић, диригент 

Слободан Марковић, електрична клавијатура 

Ана Цветковић, сопран; солиста 

Ана Стефановић, клавир и вокал 

Владимир Стојић, клавир; корепетитор 

Диана Јовановић, клавир; солиста 

Евгеније Јеремић, сопран;солиста 

Богдан Милошевић, клавир; корепетитор 

Марко Марковић, обоа; солиста и члан ансамла 

Александар Ружичић, флаута; солиста и члан ансамла 

Александар Тасић, кларинет; солиста и члан ансамла 

Иван Јотић, фагот; солиста и члан ансамла 

Милан Роксандић, хорна; солиста и члан ансамла 

Матеја Маринковић, виолина; солиста, диригент и предавач 



Биографије ових уметника су лако доступне с обзиром да се ради о еминентим 

стручњацима из својих области. 

 

Административни трошкови: 

Марина Јовановић, књиговођа 

Љубиша Блажић, адвокат 

7. капацитетете предлагача, односно носиоца пројекта за реализацију пројекта 

(стручни, односно уметнички капацитети и неопходни ресурси), 

 

О Удружењу ТЕЛОК: 

Удружење ТЕЛОК, основано 2021. године, је невладина непрофитна организација са 

широким спектром циљева и деловања из области културе, уметности, образовања и 

хуманитарног рада. 

Активности Удружења ТЕЛОК започеле су отварањем првог циклуса бесплатних 

консултација за упис на основне и мастер академске студије који је окончан успешним 

уписом свих кандидата на жељене студије. ТЕЛОК је истовремено започео и организацију 

културно-уметничких програма, концерата и промоције перспективних младих уметника. 

ТЕЛОК у оквиру свог деловања има огранке у више градова Србије. Оснивач је више 

центара међу којима се издвајају Центар “Балкан за тебе”, Центар за аудио-визуелну 

уметност, Инклузивни центар Удружења ТЕЛОК, Центар за развој јавног информисања, 

Омладински истраживачки центар и огранак „ТЕЛОК ПОП“. Креатор је прве међународне 

фундраисинг платформе “Балкан Донира”, покровитељ Балканског филантропског форума 

и аутор првог стручно усмереног часописа “ТЕЛО КУЛТУРЕ” 

У досадашњем периоду ТЕЛОК је реализовао велики број пројеката из области културе, 

уметности и образовања. Током прве године деловања склопљене су значајне сарадње са 

републичким и локалним телима која делују у истим или сличним областима као и 

ТЕЛОК. 

Чланови Удружења ТЕЛОК су универзитетски прфесори, чланови менсе, професори 

краљевских академија, истакнути диригенти, директори опера. Самим тим њихова 

стручност и капацитет организације по питању кадрова се не може оспорити. Поред тога 

Удружење ТЕЛОК за сараднике име директоре и менаџере пројеката, фандрејтинг 

директора и менаџере, продуцента, секретаре и остало особље. 

Више о Удружењу „ТЕЛОК“ и члановима Удружења можете погледати на 

www.telok.org.rs (www.telok.org) 

8. врсту и садржину активности, време и место реализације; 



Културно-уметнички програм, радионице, предавања, округли столови и семинари ће се 

одржати у свечаној сали Прве крагујевачке гимназије, Галерији Ђура Јакшић и Ректорату 

Универзитета у Крагујевцу 

9. финасијски план и буџет пројекта, односно потребна новчана средства, исказана 

према врстама трошкова (средства исказивати у бруто износу и обавезно назначити 

висину иструктуру средстава која се могу обезбедити из других извора); 

Овај податак се налази у образцу за пријаву на конкурс! 

10. термин – план утрошка средстава (временски период и рокови у којима су 

средства потребна за реализацију пројекта); 

Главна плаћања би се реализовала у периоду од 01. новембра 2023. године с тим што би се 

одређени сегменти попут, маркетинга, ПРа, менџмента, штампања и промоције плаћали од 

почетка августа месеца 2023. године. 

Сви трошкови би били исплаћени до 01.децембра 2023. године, што је предност јер нам то 

дозвољава да испоштујемо све рокове према Граду и предамо извештаје на време. 

11. начин праћења реализације, евалуацију резултата, као и начин оцењивања 

успешности 

Реализације се може пратити путем нашег званичног сајта и друштвених мрежа, поред 

тога реализацију ће пратити медији којима руководи наш центар за развој јавног 

информисања „УРЛИК“ (преко 30 веома читаниј, слушаних и гледаних медија, више у 

обрасцу). Сва дешавања су јавна те свако може доћи и пратити резултате и процес 

реализације 

Удружење ТЕЛОК ће комплетну евалуацију и гарантовану успешност пројекта 

промовисати на најбољи начин путем свих канала оглашавања. 

 


