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IVO ANDRIC SOCIETY 
REGISTERED AS A CHARITY IN AUSTRALIA WITH ACNC 

PROMOTING SERBIAN LANGUAGE AND CULTURE 

ABN 62742547640 

2018 НАЦИОНАЛНИ МУЛТИКУЛТУРНИ 

ФЕСТИВАЛ  

ИЗВЕШТАЈ УЧЕСНИКА - СРБИЈА 

ИЗВЕШТАЈ ЗА ЗАЈЕДНИЦУ 

24. МАРТ 2018 

Овај извештај је сачињен  за ширу  заједницу  и донаторе који су 

подржали наш пројекат и напоре да се српска култура представи на 

националном мултикултурном фестивалу који је одржан од 16. до 18. 

фебруара 2018. у Канбери. 

Сврха овог извештаја је пружање свих релевантних информација и 

информисање ангажованих страна о активностима, резултатима и 

исходима пројекта. 

С поштовањем, 

Иван Милетић Милбриџ 

Благајник 

0426 279 521  

mailto:Ivo.Andric.Society@gmail.com
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Позадина 

 

Национални мултикултурални фестивал је по 22. пут био један од највећих и најразноврснијих аустралијских 

прослава у срцу Канбере. Ове године више од 280.000 посетилаца се слило у град  на три дана хране, забаве, 

плеса, културе и креативности. 

Фестивал је организован у центру града и дизајниран је као забаван, бесплатан, породични пригодни догађај 

који укључује активности, представе, штандове за храну, плес и прославе. Учесници су представили  своје 

земље и културу, уз продају хране и пића, а улаз је био бесплатан. 

 

Ове године Друштво Иво Андрић је држало штанд са циљем представљања Србије као земље, и српске 

културе уопште. Да би се ово постигло, Друштво Иво Андрић је ангажовало  ширу српску заједницу, 

спонзоре, донаторе и волонтере,  и  постигло је резултате  наведене у овом извештају. 

 
 
 
Управни одбор 

 

Друштво Иво Андрић је  основало Управни одбор за ангажовање појединаца из српске заједнице у АЦТ-у и 

реализацију пројекта. Управни одбор ангажовао је следеће чланове: Војислав и Биљана Зељковић, Саша и Јо 

Ђорђевић, Сузана Ђаковић, Иван и Марија Милбриџ и Наташа Јансенс. 

 

Управни одбор је имао три састанка и разговарао о имплементацији, приступу и ангажовању заједнице. Један 

од исхода састанака било је стварање и објављивање страница на  друштвеним мрежама, на  Фејсбуку, 

Твитеру и Инстаграму,  на којима би се објавиле припремне активности ,  као и сам догађај. Такође, 

ангажована је и СБС мрежа за српски језик која је уочи догађаја емитовала  интервју са Маријом Милбриџ као 

председницом Друштва Иво Андрић.  Интервју можете чути путем овог  линка. 

 

Друштво Иво Андрић на Фејсбуку. 

Друштво Иво Андрић на Твитеру.  

 

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/serbian/en/audiotrack/serbians-2018-national-multicultural-festival-weekend-canberra
https://www.facebook.com/ivoandricsociety/
https://twitter.com/IvoSociety
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Спонзори и донатори 

 

Успешна имплементација пројекта се снажно ослањала на подршку спонзора и донатора. Да би се ово 

постигло, Друштво Иво Андрић је објавило позив за спонзоре и донаторе и организовало дистрибуцију широм 

српске заједнице у АЦТ и Аустралији. Резултат овог рада био је да су следећи спонзори и донатори пружали 

подршку у финансирању и стварима. 

  

• Туристичка организација Србије 

• Амбасада Републике Србије 

• Eagle Space Group 

• Доситеј Школа српског језика 

• Euro Delicatessen 

• ОНА Кафе 

• PiNICT 

• Српска књижара 

• Rovera Scaffolding  

• SOVA Financial 

• Key Accounting & Taxation 

• PrimeBooks Accounting 

• Душанка Станковић 

 

 

Спонзори и донатори су допринели са 1.173 долара за трошкове  учествовања (таксе за регистрацију и банер) 

које је обезбедио Eagle Space Group,  и 1.050 долара у другим финансијским донацијама које су пружали 

други спонзори и донатори. Број донатора у виду донација у стварима и средствима за  презентацију на 

догађају  приказан је у Финансијском извештају. 

 
 
 
 
Волонтери 
 

Управни одбор је ангажовао и бројне волонтере за штанд на догађају. До 25 волонтера допринело је догађају и 

пружило вредну подршку реализацији пројекта. Видљивост штанда била је изврсна, као и укупна интеракција 

са посетиоцима догађаја и другим учесницима са штандовима. 
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Све активности су снимљене и објављене на страницама друштвених мрежа креираних за Друштво Иво 

Андрић. Радио СБС на српском језику емитовао је два интервјуа,  један пре и један након догађаја, укључујући 

разговор са неким од волонтера. 

 

Интервује можете чути на следећим линковима: 

 
Интервју за СБС пре догађаја 
Интервју  на СБС након догађаја 
 
 
 
Финансије 

 

Табела приказује извештај о приходима и расходима само за штандове. Не представља потпун финансијски 

извештај за пројекат, и не обухвата неке текуће трошкове као што су телефон, бензин, храна и други трошкови 

донирани од стране појединачних волонтера и спонзорске организације. 

 

Ставка Дугује Потражује Тотал 

Трошкови постављања $1,249   -$1,249 

Спонзорство за 

трошкове постављања 

  $1,249 $0 

Спонзорство и донације   $1,050 $1,050 

НМФ презентација 
штанда 

$215   $835 

НМФ штанд разно $320   $515 

Продаја   $1,720 $2,235 

DHL $660   $1,575 

Роба на штанду $1,259   $316 

Укупно     $316 

 
 

https://www.sbs.com.au/yourlanguage/node/1383877?language=ne
https://www.sbs.com.au/yourlanguage/serbian/en/audiotrack/serbian-community-multicultural-festival-canberra
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Препоруке 

 

На основу искуства и повратних информација, за имплементацију будућих пројеката препоручљиво је 

размотрити следеће: 

 

1. Формирање Управног одбора најмање 4 месеца пре догађаја; 

2. Издавање позива за спонзоре и донаторе најмање 3 месеца пре догађаја; 

3. Пријава за већи штанд; 

4. Да штанд представи и прехрамбене производе; 

5. Ангажовање организација из Србије најмање 4 месеца пре догађаја; 

6. Размотрити могућност спонзора из Србије; 

7. Ангажовање СБС Радио мреже на српском, и другим медијима у заједници, најмање 2 до 3 месеца пре 

догађаја; 

8. Издати позив за штанд најмање месец дана пре догађаја; 

9. Размислити о повезивању са Белим орловима за штанд са храном; и 

10. Размотрити ангажовање српске културне / фолклорне групе да учествује заједно са волонтерима у раду на 

штанду. 

 

 

 


