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ПОДАЦИ О ОРГАНУ ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
 

1. Назив органа државне управе МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

2. Министар Владан Вукосављевић 

3. Делокруг На основу члана 18. Закона о министарствима ("Службени гласник РС", број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 
- др. закон и 62/17), Министарство културе и информисања обавља послове државне управе који се 
односе на: развој и унапређење културе и уметничког стваралаштва; праћење и истраживање у 
области културе; обезбеђивање материјалне основе за делатности културе; развој и унапређење 
књижевног, преводилачког, музичког и сценског стваралаштва, ликовних и примењених уметности и 
дизајна, филмског и стваралаштва у области других аудио-визуелних медија; заштиту непокретног, 
покретног и нематеријалног културног наслеђа; библиотечку, издавачку, кинематографску и музичко-
сценску делатност; успостављање дигиталне истраживачке инфраструктуре у области културе и 
уметности; задужбине и фондације; систем јавног информисања; праћење спровођења закона у 
области јавног информисања; праћење делатности страних информативних установа, страних 
средстава јавног информисања, дописништава и дописника у Републици Србији; информисање 
националних мањина; регистрацију страних информативних установа и пружање помоћи у раду 
страним новинарима и дописницима; сарадњу у области заштите културне баштине, културног 
стваралаштва и информисања на језику и писму припадника српског народа у региону; стварање 
услова за приступ и реализацију пројеката који се финансирају из средстава претприступних фондова 
Европске уније, донација и других облика развојне помоћи из надлежности тог министарства, учешћа 
у регионалним пројектима, као и друге послове одређене законом.  

4. Органи управе у саставу/имаоци 
јавних овлашћења 

Ансамбл „Венац” Грачаница; Ансамбл народних игара и песама Србије „КОЛО”; Архив града 
Приштине-Вранић; Архив Југославије; Архив Косова и Метохије-Ниш; Архив Србије; Асоцијација 
српских архитеката; Библиотека града Београда; Библиотека Матице српске Нови Сад; Библиотека 
шабачка; Галерија Матице српске Нови Сад; Галерија уметности Приштина – Ниш; Градска 
библиотека „Владислав Петковић Дис” Чачак; Градска библиотека „Вук Караџић” Косовска Митровица; 
Градска библиотека „Карло Бијелицки” Сомбор; Градска библиотека Вршац; Градска библиотека 
Панчево; Градска библиотека Суботица; Градска библиотека у Новом Саду; Друштво књижевника 
Војводине; Етнографски музеј; Завод за проучавање културног развитка; Историјски архив Гњилана – 
Прокупље; Историјски архив Косовска Митровица – Звечан; Историјски музеј Србије; Југословенска 
кинотека; Културно просветна заједница Косово и Метохија – Грачаница; Матична библиотека 
„Љубомир Ненадовић” Ваљево; Међукомунални архив Пећ – Београд; Међународни музички центар 
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Маестро Интернационал; Међуопштински историјски архив Призрен - Ниш; Музеј жртава геноцида; 
Музеј историје Југославије; Музеј на отвореном „Старо село” Сирогојно; Музеј наивне и маргиналне 
уметности у Јагодини; Музеј науке и технике; Музеј позоришне уметности; Музеј примењене 
уметности; Музеј савремене уметности; Музеј у Приштини – Београд; Народна библиотека „Бора 
Станковић” Врање; Народна библиотека „Вук Караџић” Крагујевац; Народна библиотека „Илија М. 
Петровић” Пожаревац; Народна библиотека „Јован Поповић” Кикинда; Народна библиотека „Раде 
Драинац” Прокупље; Народна библиотека „Радислав Никчевић” Јагодина; Народна библиотека 
„Радоје Домановић” Лесковац; Народна библиотека „Стеван Сремац” Ниш; Народна библиотека 
„Стефан Првовенчани” Краљево; Народна библиотека Бор; Народна библиотека Крушевац; Народна 
библиотека Пирот; Народна библиотека Смедерево на територији града Смедерево; Народна 
библиотека Ужице; Народна универзитетска библиотека „Иво Андрић” – Београд; Народни музеј у 
Београду; Народно позориште Приштина – Косовска Митровица; Народно позориште у Београду; 
Национални комитет ИЦОМОС Србија; Покрајински завод за заштиту споменика културе – Лепосавић; 
Покрајински културни центар Приштина – Лепосавић; Природњачки музеј; Републички завод за 
заштиту споменика културе; Савез драмских уметника Србије; Савез естрадно-музичких уметника 
Србије; Савез удружења ликовних уметника Војводине; Српски ПЕН центар; Српско археолошко 
друштво; Српско друштво издавача и књижара; Српско књижевно друштво; Удружење балетских 
уметника Србије; Удружење драмских писаца Србије; Удружење књижевника Србије; Удружење 
књижевних преводилаца Србије; Удружење композитора Војводине; Удружење композитора Србије; 
Удружење ликовних уеметника Србије; Удружење ликовних уметника примењених уметности 
Војводине; Удружење ликовних уметника примењених уметности и дизајнера Србије; Удружење 
музичара џеза, забавне и рок музике Србије; Удружење музичких уметника Србије; Удружење 
оркестралних уметника Србије; Удружење сценских уметника, стручњака и сарадника у култури 
Србије; Удружење филмских глумаца Србије; Удружење филмских и телевизијских радника 
Војводине; Удружење филмских и телевизијских уметничких сарадника Србије; Удружење филмских 
уметника Србије; Универзитетска библиотека „Светозар Марковић” у Београду; Филмске новости; 
Филмски центар Србије; Фото, кино и видео савез Војводине; Центар за очување наслеђа Косова и 
Метохије Mnemozyne; Централни институт за конзервацију; Беогрдска филхармонија; Библиотека 
„Глигоирје Возаровић” Сремска Митровица; Градска народна библиотека „Жарко Зрењанин” 
Зрењанин; Матична библиотека „Светозар Марковић” Зајечар; Народна библиотека Србије; 
Удружење архитеката Србије; Регулаторно тело за електронске медије.   
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ПРЕДЛАЖЕ НАРОДНОЈ СКУПШТИНИ 

Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Предлог стратегије развоја културе 
Републике Србије од 2017. до 2027. 
године 

Стратегијом развоја културе 
Републике Србије од 2017. до 
2027. године одредиће се основне 
поставке, циљеви и инструменти 
развоја културе у наредних десет 
година  

 
 

НЕ  03. 2018.  

2 Предлог закона о аудиовизуелним 
делатностима "ЈР" 

Овим законом утврђује се општи 
интерес у области аудиовузелне 
делатности, начин остваривања 
општег интереса као и друга 
питања од значаја за обављање 
аудиовизуелне делатности  

 
 

НЕ  10. 2018.  

3 Предлог закона о потврђивању 
Европске конвенције о 
кинематографској копродукцији 
(ревидирана) 

Закон о потврђивању Европске 
конвенције о кинематографској 
копродукцији (ревидирана) 
представља првну и практичну 
основу за копродукцију и 
деловање Еуримажа-Европског 
фонда за подршку филму Савета 
Европе и последица је развоја 
технологије и унапређења процеса 
сарадње у области филма  

 
 

НЕ  12. 2018.  

4 Предлог одлуке о утврђивању 
културних добара од изузетног 
значаја за Републику Србију 

На предлог централних установа 
заштите културних добара 
Министарство културе и 
информисања прослеђује Влади 
Нацрт одлуке о утврђивању 
културних добара од изузетног 

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

значаја, ради усвајања у Народној 
скупштини  

5 Предлог закона о културном наслеђу 
"ЈР" 

Овај закон треба да дефинише 
правни концепт и принципе у вези 
са укупним културним наслеђем 
како би се непокретно, покретно и 
нематеријално културно наслеђе 
увело у токове интегративне 
заштите у оквиру концепта 
одрживог развоја; Закон треба да 
буде хармонизован са 
ратификованим међународним 
конвенцијама  

 
 

ДА  12. 2018.  

6 Предлог закона о архивској грађи и 
архивској делатности "ЈР" 

Овим законом ће се уредити 
систем заштите архивске грађе 
као културног наслеђа и 
документарног материјала, 
њихово чување, сређивање и 
обрада, услови и начин 
коришћења, организација, 
надлежности и делатности архива 
у Републици Србији, као и заштита 
Архивског фонда Републике 
Србије као културног наслеђа  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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АКТИ КОЈЕ ВЛАДА ДОНОСИ 

Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

1 Уредба о финансирању 
јавних медијских сервиса 
из буџета Републике 
Србије у 2018. години  

Члан 62. Закона о јавним 
медијским сервисима 
("Службени гласник РС", 
бр. 83/10, 103/15 и 108/16) 
и члан 42. став 1. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - УС и 44/14) 

Овом уредбом врши се 
распоред и уређује начин 
преноса средстава из 
буџета Рпеублике Србије 
јавним медијским 
установама: Јавној 
медијској установи "Радио-
телевизија Србије" и Јавној 
медијској установи "Радио-
телевизија Војводине", за 
период 1. јануар 2018. 
године до 31. децембар 
2018. године  

 
 

НЕ  01. 2018.  

2 Стратегија развоја система 
јавног информисања у 
Републици Србији до 2023. 
године "ЈР" 

Члан 45. став 1. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - УС и 44/14) 

Одређују се основне 
смернице даљег развоја 
система јавног 
информисања  

 
 

НЕ  06. 2018.  

3 Уредба и ближим условима 
и начину доделе признања 
за врхунски допринос 
националној култури, 
односно култури 
националних мањина 

Члан 14. став 5. Закона о 
култури ("Службени 
гласник РС", бр. 72/09, 
13/16 и 30/16 - испр.) и 
члан 42. став 1. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - УС и 44/14) 

Овом Уредбом ће се 
уредити ближи услови и 
начин доделе признања  

 
 

НЕ  10. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

4 Закључак о утврђивању 
Основа за закључивање 
Споразума у области 
културе између Републике 
Србије и Републике 
Казахстан 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - УС и 44/14) и члан 6. 
Закона о закључивању и 
извршавању међународних 
уговора ("Службени 
гласник РС", број 32/13) 

Закључен Споразум у 
области културе између 
Републике Србије и 
Републике Казахстан  

 
 

НЕ  12. 2018.  

5 Закључак о утврђивању 
Основа за закључивање 
Програма сарадње између 
Министарства културе и 
информисања Републике 
Србије и Министарства 
цивилних послова Босне и 
Херцеговине за период 
2017-2021. године 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - УС и 44/14) и члан 
19. Закона о закључивању 
и извршавању 
међународних уговора 
("Службени гласник РС", 
број 32/13) 

Утврђени основи за 
закључивање Програма 
сарадње између 
Министарства културе и 
информисања Републике 
Србије и Министарства 
цивилних послова Босне и 
Херцеговине за период 
2017-2021. године  

 
 

НЕ  12. 2018.  

6 Закључак за приступање 
Републике Србије 
парцијалном споразуму о 
Европској аудиовизуелној 
опсерваторији 

Члан 43. став 3. Закона о 
Влади ("Службени гласник 
РС", бр. 55/05, 71/05 - 
исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 - УС, 72/12, 
7/14 - УС и 44/14) и члан 5. 
Закона о закључивању и 
извршавању међународних 
уговора ("Службени 
гласник РС", број 32/13)  

Закључен споразум о 
приступању Републике 
Србије парцијалном 
споразуму о Европској 
аудиовизуелној 
опсерваторији  

 
 

НЕ  12. 2018.  
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Редни 
број 

Назив Правни основ Опис Референтни документ НПАА Рок/месец 

7 Одлукe о утврђивању 
непокретних културних 
добара и непокретних 
културних добара од 
великог значаја  

 

 

 

 

 

Члан 47. и 56. став 2. 
Закона о културним 
добрима ("Службени 
гласник РС", бр. 71/94, 
52/11-др.закон и 99/11-
др.закон) и члан 43. став 1. 
Закона о Влади ("Службени 
гласник РС", бр. 55/05, 
71/05-исправка,101/07, 
65/08, 16/11, 68/12-УС, 
72/12, 7/14-УС и 44/14) 

Републички завод за 
заштиту споменика културе 
предлоге за утврђивање 
непокретних културних 
добара, као и обједињење 
предлоге установа заштите 
непокретних културних 
добара, за утврђивање 
непокретних културних 
добара од великог значаја, 
доставља Министарству 
културе и информисања 
ради упућивања Влади на 
усвајање 

 
 

НЕ  12. 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОПИСИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 

 

Редни 
број 

Назив Правни основ Референтни документ НПАА 
Рок 
доношења 
(месец) 

Прописан 
крајњи рок 

1 Правилник о изменама и допунама 
Правилника о обрасцима за 
документацију која се води о 
археолошком ископавању и 
истраживању  

Члан 115. став 2. Закона о 
културним добрима ("Службени 
гласник РС", бр. 71/94, 52/11 – др. 
закон и 99/11 – др. закон)  

 
 

НЕ  12. 2018.  није 
предвиђен  
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ПРОГРАМИ/ПРОЈЕКТИ ОРГАНА ДРЖАВНЕ УПРАВЕ (РЕЗУЛТАТИ) 

Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1 Јачање културне 
продукције и уметничког 
стваралаштва 

Орган   06  1.000 RSD   

15  1.000 RSD   

01  3.237.699.000 RSD   

04  50.000.000 RSD   
 

Финансијски подржани 
пројекти који доприносе 
јачању капацитета установа 
културе, професионализацији 
кадрова, међународне 
копродукције и уметничке 
размене, едукативне пројекте 
и културне догађаје у Србији 
који се првенствено реализују 
ван Београда 

1.ПА.1 Подршка развоју 
визуелне уметности и 
мултимедија 

Орган   
 

01  87.000.000 RSD   
 

Финансијски подржани 
пројекти који се односе на: 
куповину техничке опреме, 
извођење радова мањег 
обима и куповину мобилијара 
као и техничко опремање и 
уређење галерија и излагачког 
простора. Финансирани 
пројекти појединаца који 
подразумевају настајање 
нових уметничких дела 
савремених уметника, као и 
њихова презентација како 
самостална тако и кроз групне 
пројекте, ликовне колоније и 
годишње програме галерија и 
излагачких простора у земљи 
и иностранству а такође и 
откупљена уметничка дела за 
колекције јавних установа 
културе и њихова 
презентација; финансирани 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

међународни пројекти који се 
рализују у земљи 

1.ПА.2 Подршка филмској 
уметности и осталом 
аудиовизуелном 
стваралаштву 

Орган   
 

01  95.000.000 RSD   
 

Финансијски подржане 
најзначајније домаће и 
међународне манифестације, 
програми за едукацију 
филмских радника, 
копродукције и продуценти 
који су постали чланови 
међународних асоцијација као 
и пројекти дигитализације и 
техничког преуређења 
биоскопа и сала за пројекције 

1.ПА.3 Подршка развоју 
књижевног 
стваралаштва и 
издаваштва 

Орган   
 

01  170.000.000 RSD   
 

Финансијски подржани 
пројекти капиталних дела, 
књижевних манифестација и 
награда, периодичних 
публикација као и откупљене 
књиге за јавне библиотеке 

1.ПА.4 Подршка развоју 
музичког стваралаштва 

Орган   
 

01  89.000.000 RSD   
 

Финансијски подржани 
најзначајнији пројекти 
концертних активности и 
гостовања, копродукција у 
земљи и иностранству, 
такмичења, семинари и 
радионице као и стручно 
усавршавање уметника ван 
земље 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

1.ПА.5 Подршка развоју 
сценског стваралаштва 
и интерпретације - 
позоришне уметности и 
уметничке игре  

Орган   
 

01  105.000.000 RSD   
 

Финансијски подржани 
најзначајнији фестивали у 
земљи, продукције и 
гостовања установа културе и 
организација цивилног 
друштва у земљи и 
иностранству 

1.ПА.6 Подршка културној 
делатности друштвено 
осетљивих група 

Орган   
 

01  45.000.000 RSD   
 

Дефинисани релевантни 
партнери, финансирани 
најзначајнији пројекти 
друштвено осетљивих група 

1.ПА.7 Подршка раду установа 
културе у области 
савременог 
стваралаштва 

Орган   
 

06  1.000 RSD   

15  1.000 RSD   

01  2.646.699.000 RSD   

04  50.000.000 RSD   
 

Побољшана кадровска 
структура запослених и 
набављена опрема и 
материјал за рад, уведене 
организационе процедуре које 
доприносе ефикаснијем раду 
установа; реализована 
гостовања/програма за 
популаризацију уметничке 
области по градовима Србије; 
остварене 
копродукције/заједничких 
програма са партнерима из 
Србије и иностранства, 
међународне уметничке 
размене и учешћа на 
релевантним међународним 
манифестацијама и 
фестивалима 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

2 Уређење и развој 
система у области 
културе и информисања 

Орган   01  401.732.000 RSD   
 

Успостављена предвидива и 
конзистентна политика у 
области културе; позитиван 
правни оквир усаглашен са 
међународним и европским 
стандардима у области јавног 
информисања; стабилан рад 
институција у области јавног 
информисања; јача слобода 
говора и изражавања и 
слобода медија 

2.ПА.1 Развој система у 
области јавног 
информисања и надзор 
над спровођењем 
закона 

Влада   
 

01  20.898.000 RSD   
 

Усвојен стратешки документ 

2.ПА.2 Уређење и надзор 
система у области 
културе 

Влада   
 

01  56.580.000 RSD   
 

Унапређен стратешки и 
законодавни оквир у области 
културе 

2.ПА.3 Подршка унапређењу 
капацитета културног 
сектора на локалном 
нивоу 

Орган   
 

01  150.000.000 RSD   
 

Суфинансирање програма 
Градови у фокусу путем јавног 
позива који ће унапредити 
област културе и уметности у 
локалним срединама, 
подстакнути развој 
креативности и препознати 
специфичности културног 
идентитета и одрживог 
развоја локалних заједница 
Програм Градови у фокусу 
допринеће остварењу циљева 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Министарства, који се односе 
на успостављање предвидиве 
и конзистентне културне 
политике, заштиту и 
унапређење културног 
наслеђа, подстицање развоја 
културне продукције, 
уметничког стваралаштва и 
културних индустрија, као и 
унапређење регионалне и 
међународне сарадње. 
Предмет конкурса је 
подстицање локалног развоја 
кроз подршку годишњем 
програму културних 
активности које се реализују 
на територији одабраног града  

2.ПА.4 Администрација и 
управљање 

Орган   
 

01  130.554.000 RSD   
 

Обезбеђено несметано 
обављање послова из 
делокруга надлежности 
Министарства културе и 
информисања 

2.ПК.1 Послови поверени 
репрезентативним 
удружењима у култури 

Орган   
 

01  43.700.000 RSD   
 

Створени услови за 
обављање поверених послова 
репрезентативних удружења у 
култури 

3 Унапређење система 
заштите културног 
наслеђа 

Орган   07  1.000 RSD   

15  1.000 RSD   

01  3.345.742.000 RSD   

04  100.000.000 RSD   
 

Унапређен ниво 
истражености, заштите и 
одрживог коришћења 
културног наслеђа у 
Републици Србији, као и 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

културног наслеђа српског 
порекла у иностранству и 
унапређена библиотечко-
информациона делатност; 
повећана доступност 
културног наслеђа; 
унапређена библиотечко-
информациона делатност. 
Подршка јачању капацитета 
установа заштите културног 
наслеђа које се финансирају 
из буџета Републике Србије 

3.ПА.1 Подршка раду завода за 
заштиту споменика 
културе и историјских 
архива у Србији 

Орган   
 

01  1.000.000 RSD   
 

Ради ефикасније, законом 
прописане заштите културних 
добара, а услед 
нефункционалног система 
финансирања основне 
делатости завода за заштиту 
споменика културе и 
историјских архива, потребно 
је да министарство покрене 
нову политику - активност на 
јачању капацитета мрежа ових 
установа кроз суфинансирање 
њихових текућих расхода и 
издатака. Ова нова политика 
доприноси изградњи и 
унапређењу мрежа установа у 
области заштите културног 
наслеђа и обезбеђује 
уједначене услове за 
обављање делатности 
заштите културних добара на 
територији целе Републике 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

Србије  

3.ПА.2 Подршка истраживању, 
заштити и очувању 
непокретног културног 
наслеђа 

Орган   
 

01  370.300.000 RSD   
 

Унапређен ниво 
истражености, заштите и 
очувања непокретног 
културног наслеђа, ојачани 
капацитети установа заштите 
културног наслеђа које се не 
финансирају редовно из 
буџета Републике Србије, 
унапређен ниво истражености, 
заштите и резентације 
културних добара уписаних на 
Листу и Тентативну листу 
светске баштине Унеска, као и 
Листу светске баштине у 
опасности 

3.ПА.3 Обнова и заштита 
Манастира Хиландар 

Орган   
 

01  80.000.000 RSD   
 

Завршени радови на 
реконструкцији Улазне зоне, 
настављена реконструкција 
Белог конака, конзерваторско-
рестаураторски радови у 
Ризници и изведени радови на 
звонари, тј. Камбанском пиргу 

3.ПА.4 Одржавање Дворског 
комплекса на Дедињу 

Орган   
 

01  68.000.000 RSD   
 

Кроз подршку активностима 
на преузимању мера техничке 
заштите и других радова на 
архитектонским објектима 
Дворског комплекса, на 
заштити вредног мобилијара 
који се у њима налази и 
текућем одржавању 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

комплекса, побољшани 
услови чувања и доступности 
уметничких и културно 
историјских вредности овог 
споменика комплекса јавности 

3.ПА.5 Подршка раду Матице 
Српске 

Орган   
 

01  56.000.000 RSD   
 

Унапређен рад и делатност на 
издавању капиталних дела из 
области књижевности, науке, 
културе и уметности, 
истраживачки рад у области 
културног наслеђа и заштите 
архивске и рукописне грађе 

3.ПА.6 Подршка истраживању, 
заштити и очувању 
нематеријалног и 
покретног културног 
наслеђа 

Орган   
 

01  110.000.000 RSD   
 

Повећана истраженост и 
заштита нематеријалног 
културног наслеђа; унапређен 
ниво истражености, заштите и 
очувања покретног - музејског 
и архивског наслеђа и старе и 
ретке библиотечке грађе; 
повећана доступност 
покретног - музејског и 
архивског наслеђа и старе и 
ретке библиотечке грађе 

3.ПА.7 Подршка развоју 
библиотечко-
информационе 
делатности и 
библиотечко-
информационе 
делатности Савеза 

Орган   
 

01  53.000.000 RSD   
 

Унапређена библиотечко-
информациона делатност, 
повећана доступност 
библиотечко-информационој 
грађи и изворима 
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Редни 
број 

Назив Верификација Референтни документ Извор и износ финансирања Очекивани резултати 

слепих Србије 

3.ПА.8 Подршка раду установа 
у области заштите и 
очувању културног 
наслеђа 

Орган   
 

07  1.000 RSD   

15  1.000 RSD   

01  2.391.933.000 RSD   

04  100.000.000 RSD   
 

Унапређен ниво 
истражености, заштите и 
очувања културног наслеђа; 
повећана доступност и 
одрживо коришћење 
културног налсеђа 

3.ПК.1 Санација, адаптација и 
реконструкција 
Народног музеја 

Орган   
 

01  182.000.000 RSD   
 

Отварање нове сталне 
поставке Музеја 

3.ПК.2 Транснационални 
програм Дунав 2014-
2020 

Орган   
 

01  3.509.000 RSD   
 

Допуњена сазнања о 
сецесијском наслеђу на 
територији Србије (са 
акцентом на Београд и 
територију централне Србије) 
и остварена сарадња са 
стручњацима из окружења на 
заштити сецесијског 
градитељског наслеђа 

3.ПК.3 Обележавање Првог 
светског рата 

Орган   
 

01  30.000.000 RSD   
 

Кроз реализацију пројеката 
установа заштите културног 
наслеђа, обележено сећање 
на завршну годину Првог 
светског рата 

4 Систем јавног 
информисања 

Влада   04  200.000 RSD   

01  5.424.853.000 RSD   
 

Унапређено право грађана на 
истинито, потпуно и 
благовремено обавештавање 
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о питањима од јавног значаја; 
обезбеђена разноврсност 
квалитетних медијских 
садржаја; обезбеђена 
транспарентност власничке 
структуре у медијима; 
обезбеђен несметан рад 
установа у области јавног 
информисања; вођење 
евиденције представника 
иностраних медија и 
дописништава иностраних 
медија; унапређена 
међународна мултилатерална 
и билатерална сарадња; 
унапређен процес 
евроинтеграција и побољшан 
приступ средствима ЕУ 

4.ПА.1 Пројектно 
суфинансирање 

Орган   
 

01  277.820.000 RSD   
 

Повећан број квалитетних 
медијских садржаја од јавног 
интереса који поспешују 
плурализам идеја и доприносе 
разноликости медијских 
садржаја; повећан квалитет 
информисања свих грађана у 
Републици Србији а посебно 
припадника националних 
мањина, лица са 
инвалидитетом, становника на 
територији Аутономне 
покрајине Косово и Метохија 
као и припадника српског 
народа у земљама региона; 
ојачани капацитети 
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новинарских и медијских 
удружења и саморегулаторног 
тела 

4.ПА.2 Подршка раду установа 
у области јавног 
информисања 

Орган   
 

04  200.000 RSD   

01  5.145.433.000 RSD   
 

Јачање институција јавних 
медијских сервиса у циљу 
остваривања њихове 
програмске, институционалне 
и финансијске независности 
са крајњим циљем подизања 
квалитета информисања 
грађана; јачање 
институционалних капацитета 
Установе за новинско-
издавачку делатност 
Панорама у циљу квалитетног 
информисања грађана на 
Косову и Метохији 

4.ПК.1 Билатерална сарадња 
између Републике 
Србије и НР Кине 

Орган   
 

01  1.600.000 RSD   
 

Остварена билатерална 
сарадња представника медија 
на основу Меморандума о 
разумевању Републике Србије 
и Канцелерије за 
информисање Државног 
савета Народне Републике 
Кине о размени и сарадњи на 
пријатељској основи  

5 Међународна културна 
сарадња 

Орган   15  1.000 RSD   

06  2.000 RSD   

01  378.346.000 RSD   
 

Стимулише се развој 
културног сектора на 
међународном плану кроз 
програме и пројекте, јавне 
позиве за подршку 
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мобилности уметника и 
професионалаца и кроз 
суфинансирање пројеката у 
области културе и уметности 
који су подржани кроз 
међународне фондове; 
подстицање билатералне 
културне сарадње на основу 
закључених међудржавних 
билатералних програма 
сарадње и презентација 
културе Републике Србије у 
иностранству; суфинансирање 
програмског садржаја у 
Културном центру Републике 
Србије у Паризу; 
суфинансирање програмског 
садржаја у Културном центру 
Републике Србије у Пекингу; 
стварање услова за очување 
културног идентитета Срба у 
иностранству путем годишњег 
конкурса 

5.ПА.1 Учешће у програмима 
ЕУ - Креативна Европа 

Орган   
 

15  1.000 RSD   

06  2.000 RSD   

01  59.500.000 RSD   
 

Подршка пројектима у оквиру 
програма Креативна Европа 

5.ПА.2 Европске интеграције и 
сарадња са 
међународним 
организацијама 

Орган   
 

01  67.400.000 RSD   
 

Суфинансирање мобилности 
уметника и професионалаца у 
области културе и уметности и 
суфинансирање пројеката у 
области културе и уметности 
који су подржани кроз 
међународне фондове; 
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контрибуције за чланство у 
програмима: Преводилачка 
мрежа Традуки, Унеско (Фонд 
за нематеријалну баштину и 
Конвенција о заштити и 
унапређењу разноликости 
културних израза ), Савет 
Европе (Културне руте, 
Eurimages, Европска аудио-
визуелна опсерваторија), 
Dariah Eric, Форум словенских 
култура, а који су у 
надлежности Министарства 
културе и информисања 

5.ПА.3 Билатерална сарадња и 
Међународна кулурна 
размена 

Орган   
 

01  86.900.000 RSD   
 

Подстицање билатералне 
културне сарадње на основу 
закључених међудржавних 
билатералних програма 
сарадње; Суфинансирање 
програмског садржаја у 
Културном центру Републике 
Србије у Паризу; 
Суфинансирање програмског 
садржаја у Културном центру 
Републике Србије у Пекингу; 
Стварање услова за очување 
културног идентитета Срба у 
иностранству путем годишњег 
конкурса и презентација 
културе Републике Србије у 
иностранству  

5.ПК.1 Нови Сад 2021 Европска Орган   01  161.546.000 RSD   
 

Подршка реализације 
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престоница културе  активности у оквиру пројекта 
Града Новог Сада - Нови Сад 
2021 - Европска престоница 
културе, а у складу са 
Годишњим планом фондације 
Нови Сад 2021 

5.ПК.2 Обележавање Европске 
године културног 
наслеђа 2018. 

Орган   
 

01  3.000.000 RSD   
 

Подржани пројекти који 
доприносе обележавању 
Европске године културног 
наслеђа 2018 

6 Признања за допринос у 
култури 

Орган   01  218.965.000 RSD   
 

Додељена признања 
уметницима за врхунски 
допринос националној култури 

7 Подршка развоју 
дигиталне истраживачке 
инфраструктуре у 
области културе и 
уметности  

Орган   01  163.210.000 RSD   
 

Створени нормативи, 
технички, организациони, 
финансијски и други услови 
неопходних за унапређење 
процеса дигитализације 
културног наслеђа и 
савременог стваралаштва 
Републике Србије подршком 
најзначајнијим пројектима 

7.ПК.1 Подршка развоју 
области дигитализације 
културног наслеђа и 
савременог 
стваралаштва 

Орган   
 

01  63.810.000 RSD   
 

Подржани најзначајнији 
пројекти у Републици Србији 
који доприносе развоју 
области дигитализације 
културног наслеђа и 
савременог стваралаштва 
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7.ПК.2 Подршка унапређењу 
процеса дигитализације 
у установама културе 

Орган   
 

01  99.400.000 RSD   
 

Унапређен процес 
дигитализације у установама 
културе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


