
 

 

МИЛАНОВАЧКОПОЗОРИШТЕ 
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КОНКУРС ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ 2022. 

 

РАСПИСУЈE СЕ КОНКУРС за 4. Mеђународни сусрет варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ  

Сусрет је такмичарског карактера и биће организован у Горњем Милановцу од 11. до 17. јула 2022. 

године. 

  

УСЛОВИ КОНКУРСА:  

Право учешћа на Конкурсу имају непрофесионална позоришта из Републике Србије, Републике 

Српске и аматерске позоришне трупе из региона. 

 Конкурс је отворен до 15. јуна 2022. године, а позоришта за Сусрет могу да пријаве једну 

представу. Пријава подразумева попуњен званични формулар Сусрета и снимак представе са 

којом се конкурише. Пријавни формулар и Правилник Сусрета можете преузети са сајта 

(http://milanovackopozoriste.rs/).  

Пријаве слати електронским путем (e – mail: milanovackopozoriste@gmail.com) или поштом на 

адресу Организатора (МИЛАНОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ ; Милоша Великог 32а ; 32300 Горњи 

Милановац).  

Учеснике Сусрета организатор ће објавити до 25. јуна 2022. године. 

 

СЕЛЕКТОР:  

Бранко Кнежевић, редитељ и глумац Милановачког позоришта 

 

ЖИРИ:  

Најбоље учеснике 4. Међународног сусрета варошких позоришта ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ прогласиће: 

Рајко Ракићевић, позоришни и телевизијски редитељ  

 

НАГРАДЕ: 

 Награда ТАКОВСКЕ ЦВЕТИ додељује се за: Најбољу представу (уз плакету и диплому ансамблу и 

60.000 динара) 

 Најбољу мушку и женску улогу (плакета и диплома) 

 Најбољег младог глумца (диплома). 

 Најбољу представу по оцени Жирија публике у сенци (диплома). 

 Уплата награде ће се обавити на текући рачун.  

 

http://milanovackopozoriste.rs/


ТРОШКОВИ:  

Трошкове пута и транспорта сноси свака позоришна трупа за свој ансамбл;  

Tрошкове боравка сноси организатор (Сви учесници Сусрета по завршеној представи имају коктел-

закуску. Позоришни ансамбли који су удаљени више од 250 километара од Горњег Милановца 

имају обезбеђено преноћиште).  

Трошкове награда, пропаганде, жирија и остале трошкове Сусрета сноси Организатор. Представе 

ће се изводити у Великој сали Културног центра – Горњи Милановац. 

 

 У Горњем Милановцу,       За Милановачко позориште 

09. мај 2022. године       Љубиша Дрињаковић, председник УО 

 


