Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
Број: 401-01-226/2018-02
Датум: 03.05.2018. године
Београд
Влајковићева 3

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05,
101/07, 95/10 и 99/14), Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину (“Службени гласник
РС”, број 113/17), а у вези са чланом 76. Закона о култури (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,
13/16 и 30/16 - испр.) и Предлога решења о избору пројеката у области откривања, прикупљања,
истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања,
интерпретације, управљања и коришћења архивске грађе број: 119-01-133/2018-02 од 30.04.2018.
године, а по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 29. јануара
2018. године за финансирање или суфинансирање пројеката у области културног наслеђа у
Републици Србији за 2018. годину, министар културе и информисања доноси

РЕШЕЊЕ
о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у области откривања,
прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите,
очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења архивске грађе
1. У области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања,
вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења
архивске грађе, по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања
од 29. јануара 2018. године за финансирање или суфинансирање пројеката у области
културног наслеђа у Републици Србији за 2018. годину, финансираће се, односно
суфинансираће се следећи пројекти:

Ред.
бр.

Подносилац пројекта

Економска класификација 424
1.
Српска академија наука и уметности
Галерија

УКУПНО 424

Назив пројекта

Набавка компактних архивских ормара. Трајан
смештај, очување и заптита архивске-рукописне
грађе и документационог фонда Галерије
САНУ

Одобрена
средства
671.297,00

671.297,00

Ред.
бр.

Подносилац пројекта

Економска класификација 463
2.
Историјски архив ,,Рас“ Нови Пазар

Назив пројекта

Османска документа оријенталне збирке архива
,,Рас“

Одобрена
средства
553.000,00

3.

Међуопштински историјски архив
Ваљево

,,Ариус ван Тинховен и холандска медициска
мисија“

1.400.000,00

4.

Историјски архив ,,Тимочка
крајина“ Зајечар
Међуопштински историјски архив
за град Чачак и општине Горњи
Милановац и Лучани

1.300.000,00

6.

Историјски архив ,,31. јануар“
Врање

Сређивање подова у депоу у циљу заштите и
очувања архивске грађе
Обезбеђење услова за нову поставку депоа –
набавка архивских ормана за смештај матичних
књига, ормана за смештај плаката, мапа, пројеката
и транспортних колица
Техничка заштита архивске грађе - ,,Покретни
механички систем“

7.

Историјски архив ,,Тимочка
крајина“ Зајечар
Историјски архив Краљево

Ђорђе Генчић (1861-1938) – политичар и
индустријалац
Трајна заштита вредне архивске грађе

500.000,00

Историјски архив ,,31. јануар“
Врање
Историјски архив ,,31. јануар“
Врање

Техничка заштита архивске грађе ,,Набавка
архивских кутија“
Изложба ,,Слике из живота под окупацијом –
живот и страдање становништва југа Србије у
Великом рату“
Изложба ,,Млеко и крв“ – из личног фонда
Слободана Пенезића Крцуна

550.000,00

5.

8.
9.
10.

11.

Историјски архив Ужице

12.

Историјски архив Лесковац

13.
14.

Историјски архив ,,Топлице“
Прокупље
Кућа легата Београд

15.

Историјски архив Лесковац

16.

Историјски архив Кикинда

17.

Историјски архив Београд

18.
19.

Историјски архив ,,Топлице“
Прокупље
Историјски архив Пожаревац

20.

Историјски архив Сента

Израда пројекта парцелизације, идејно решење за
објекат, идејни пројекат реконструкције и пројекат
за извођење за изградњу наменског објекта
историјског архива
Техничка заштита архивске грађе – Набавка
архивских кутија
Заштита архивске грађе из Легата Вељка
Петровића
Набавка и уградња архивских покретних поличних
регала
Санација спрата и поткровља депоа Историјског
архива Кикинда
Објављивање Политичког речника Владимира
Јовановића
Техничка заштита архивске грађе – Набавка и
монтирање металних полица
Набавка заштитних архивских кутија за
смештај архивске грађе као културног добра
Замена прозора на згради Одсека за архивску грађу
у Бечеју

566.000,00

600.000,00

580.000,00

439.000,00

700.000,00

1.300.000,00

500.000,00
492.000,00
600.000,00
1.500.000,00
800.000,00
500.000,00
700.000,00
750.000,00

21.

Историјски архив Неготин

22.

24.

Центар за културу, образовање и
информисање ,,Градац“, Рашка
Историјски архив Шумадије
Крагујевац
Историјски архив у Панчеву

25.

Историјски архив Зрењанин

26.

Историјски архив Краљево

27.

Историјски архив Зрењанин

28.

Међуопштински историјски архив
Шабац
Историјски архив ,,Тимочка
крајина“ Зајечар
Међуопштински историјски архив
Шабац

23.

29.
30.

Монографија ,,Неготин и крајина 1944-1965“,
аутора Благојевић Божидара
Рашка кроз документа 1915-1918.

500.000,00

Знаменити људи престоног Крагујевца (изложба
поводом 200 година од проглашења престонице)
Унапређење услова чувања и заштите архивске
грађе Историјског архива у Панчеву
Сређивање архива црквених општина СПЦ на
подручју Зрењанинског архијерејског
намесништва
,,Аустроугарска окупација Краљева од 1915. до
1918. године“
Средњи Банат на крају великог рата

500.000,00

70 година архивске делатности у Шапцу

400.000,00

Пописи становништва окружја црноречког и
крајинског из 1863. године
Ратна архива Милоша С. Милојевића, 332 писма из
српско-турских ратова 1876-1878

400.000,00

УКУПНО 463

Ред.
бр.

Корисник

Еконоска класификација 481
31.
Архив Српске православне цркве,
Београд

401.000,00

400.000,00
600.000,00

400.000,00
568.000,00

400.000,00
18.899.000,00

Назив пројекта

Одобрена
средства

Заштита, сређивање и измештање архивске грађе
са звоника цркве Св. Марка у Београду

550.000,00

Документа служби безбедности 1944-1969. године
– Стеван Мољевић, Равногорски покрет у светлу и
магли
Организовање међународног саветовања
архивиста ,,Тара 2018“

400.000,00

32.

ДИС – Друштво историчара Србије
,,Стојан Новаковић“, Београд

33.

Архивистичко друштво Србије,
Београд

34.

Удружење за културу, уметност и
међународну сарадњу ,,Адлигат“,
Београд
Друштво конзерватора Србије,
Београд

Заштита и објављивање архиве Саве Шумановића,
Уроша Предића и Милоша Црњанског

400.000,00

Радионица ,,Превентивна конзервација архивске
грађе и регистратурског материјала“

400.000,00

36.

Београдска надбискупија, Београд

400.000,00

37.

Удружење АРТ НОВА, Београд

Превентивна заштита архивске грађе и
документарног материјала Београдске
надбискупије
Солунски фронт 1916-1918

35.

УКУПНО 481

550.000,00

400.000,00

3.100.000,00

Укупно одобрена средства:
Укупно 424

671.297,00 дин.

Укупно 463

18.899.000,00 дин.

Укупно 481

3.100.000,00 дин.

Све укупно (424+463+481)

22.670.297,00 дин.

2. У области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања,
вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и
коришћења архивске грађе, по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и
информисања од 29. јануара 2018. године за финансирање или суфинансирање
пројеката у области културног наслеђа у Републици Србији за 2018. годину, неће се
финансирати, односно суфинансирати следећи пројекти:
Ред.
бр.
1.

Установа

Назив пројекта

Историјски архив Шумадије Крагујевац

2.
3.
4.
5.

Историјски архив Лесковац
Историјски архив Неготин
Историјски архив Зрењанин
Матична библиотека ,,Љубомир
Ненадовић“ Ваљево
Народна библиотека ,,Вељко
Дугошевић“ Голубац

Научни скуп ,,Јован Ристић државник и дипломата – Берлински
конгрес (140 година од међународног признања независности и
самосталности Србије)“
Апарат за читање микрофилмова, скенирање и штампање
,,Споменица тимочке епархије 1834-2019“
Манастир Преподобне Меланије Римљанке у Зрењанину
Објављивање књиге ,,Ваљевци у ослободилачким ратовима
1912-1918“
„Учесници Великог рата из општине Голубац“

6.

7.
8.

Историјски архив ,,31. јануар“ Врање
Историјски архив Краљево

9.

Историјски архив ,,31. јануар“ Врање

10.

Историјски архив ,,Тимочка крајина“
Зајечар
Историјски архив Пожаревац

11.

,,Сарадња са архивима у Бугарској“
,,У сусрет јубилеју – манастир Жича, центар Архиепископије,
Епархије и сабора у средњем веку“
Објављивање публикације ,,Срез врањски 1944-1955“.
Објављивање архивске грађе ,,Записници Народног одбора
Среза врањског Врање 1950-1955.“
Заштита матичних књига пограничних места зајечарске и
књажевске општине које се налазе у архивима у Бугарској
Набавка стандардних металних архивских полица за
смештај архивске грађе као културног добра

12.

Историјски архив ,,Средње
Поморавље“ Јагодина

Микрофилмовање и дигитализација црквених матичних
књига Историјског архива у Јагодини

13.

Историјски архив ,,Срем“ Сремска
Митровица

,,Обезбеђивање опреме за дигитализацију архивске грађе“

14.

Историјски архив ,,Тимочка крајина“
Зајечар

Савремен приступ и коришћење архивске грађе

15.

Историјски архив Пожаревац

Микрофилмовање архивске грађе фондова и збирки
Историјског архива Пожаревца

16.

Историјски архив града Новог Сада

Нема назив пројекта

17.

ДИС – Друштво историчара Србије
,,Стојан Новаковић“

Документа служби безбедности 1944-1960. године Немачка
обавештајна служба у Србији 1941-1944.

18.

АФАС Београд, Удружење за
унапређење и развој чувања,
репродукције и излагања звука, текста и
слике ,,Аудио и фото архив Симић“
Савез потомака ратника Србије 19121920

Архива гласова – прошлост која се догодила

19.

Публикација – каталог ,,Албум сећања на наше претке из Првог
светског рата“ (штампана форма, ЦД и књига) историографска
архивска грађа појединаца-учесника Првог светског рата
прикупљена са истоименог пројекта на интернет порталу
www.slavnimprecima.rs
,,Архивски фонд Дома Јеврема Грујића“

20.

Удружење грађана Збирка Шећеровић
Цонић – Дома Јеврема Грујића

21.

Удружење историчара Пирота

Пирот од турске касабе до модерног града - преко Берлина и
Версаја

22.

Културно друштво
Исламске заједнице
Србије ,Гајрет“

Архива Исламске заједнице Србије ,,Архивска ризница“

23.

Центар за развој фотографије

Фотографско културно наслеђе – мапирање и истраживање
архивске грађе

24.

Матица Српска

Рестаурација архивске грађе рукописног одељења

25.

Грчкокатоличка парохија свети Петар
и Павле Нови Сад

Архива парохије свети Петар и Павле – Нови Сад

26.

Центар за мултимедијалну уметност и
комуникацију ТАНГРАМ Београд

Два века Матије Бана

Образложење
Министарство културе и информисања је 29. јануара 2018. године, на основу члана 76.
став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09, 13/16, 30/16-испр.) расписало јавни
Kонкурс за финансирање или суфинансирање пројеката из области културног наслеђа у
Републици Србији у 2018. години, између осталих и за област откривања, прикупљања,
истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања,
интерпретације, управљања и коришћења архивске грађе. Конкурс је био отворен од 29. јануара
до 1. марта 2018. године и на њега је пристигло 63 пријаве.
Министар културе и информисања је Решењем број: 119-01-88/2017-02 од 4. априла 2018.
године, образовао Комисију за избор пројеката у области откривања, прикупљања, истраживања,
документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације,
управљања и коришћења архивске грађе у Републици Србији у 2018. години у саставу Златибор
Марковић др Љубинка Шкодрић и Славица Соломун.

Комисија је од 63 конкурсне пријаве у области откривања, прикупљања, истраживања,
документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације,
управљања и коришћења архивске грађе, предложила да се финансира 37 пројекатa, у укупном
износу од 22.670.297,00 динара. Комисија је проверила правовременост и комплетираност свих
пристиглих пријава, увидом у приспелу документацију. Након извршеног детаљног прегледа
свих валидних пријава и извршене валоризације истих, Комисија је применом критеријума из
Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник РС”, број 105/16 и 112/117), донела Предлог решења о избору
пројеката број: 119-01-133/2018-02 од 30.04.2018. године, који ће се финансирати, односно
суфинансирати из буџета Републике Србије.
Министар културе и информисања, на основу горе наведеног Предлога решења
Комисије, доноси Решење о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у
области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања,
заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења архивске грађе, који
ће се финансирати или суфинансирати у 2018. години са програма 1202 предвиђене за
Унапређење система заштите културног наслеђа у оквиру 0011 - Подршке истраживању,
заштити и очувању покретног културног наслеђа, на ек.класификацијама 424, 463 и 481, из
средстава обезбеђених Законом о буџету Републике Србије за 2018. годину („Службени гласник
РС“, број 113/17).
За пројекте који ће се финансирати, односно суфинансирати, Комисија је констатовала
следеће:
Економска класификација 424
Ред.
бр.

Подносилац

Пројекат

1.

Српска
академија
наука и
уметности
Галерија

Набавка
компактних
архивских
ормара. Трајан
смештај,
очување и
заптита
архивскерукописне
грађе и
документацион
ог фонда
Галерије
САНУ

Траженa
средстава
671.297,00

Одобренa
средстава

Просечна Образложење комисије
оцена
комисије
671.297,00
75
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија сматра да је
пројекат усклађен са
општим интересом и

циљевима конкурса и
подржава овај пројекат јер
је превентивна заштита
приоритет у области
заштите архивске грађе.
Стручни капацитети у
потпуности одговарају
захтевима пројекта. Буџет
је потпуно реалистичан.
Укупно 424: 671.297,00

Економска класификација 463
Ред.
бр.

Подносилац

Пројекат

2.

Историјски
архив ,,Рас“
Нови Пазар

Османска
документа
оријенталне
збирке архива
,,Рас“

3.

Међуопштинс
ки историјски
архив Ваљево

,,Ариус ван
Тинховен и
холандска

Траженa
средства
553.000,00

1.520.000,00

Одобренa
средства

Просечна Образложење комисије
оцена
комисије
553.000,00
82
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат с обзиром да је
реч о архивској грађи која
је категорисана као
културно добро од
изузетног значаја и да
њено објављивање тиме
представља највиши вид
њене заштите.
1.400.000,00
80
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом

медициска
мисија“

4.

Историјски
архив
,,Тимочка
крајина“
Зајечар

Сређивање
подова у депоу
у циљу заштите
и очувања
архивске грађе

року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).

1.390.000,00

1.300.000,00
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Комисија подржава овај
пројекат с обзиром на
његов међународни
карактер, као и имајући у
виду да је реч о значајној
и актуелној теми.
Реализација пројекта
допринеће заштити важне
архивске грађе и њеном
представљању стручној
јавности и широј публици
и допринети афирмацији
културног наслеђа.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).

5.

Међуопштинс
ки историјски
архив за град
Чачак и
општине
Горњи
Милановац и
Лучани

Обезбеђење
услова за нову
поставку депоа
– набавка
архивских
ормана за
смештај
матичних
књига, ормана
за смештај
плаката, мапа,
пројеката и
транспортних
колица

566.358,00

566.000,00
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6.

Историјски
архив ,,31.
јануар“ Врање

Техничка
заштита
архивске грађе
- ,,Покретни

1.000.000,00

600.000,00
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Комисија подржава овај
пројекат јер сматра да су
смештај и чување
архивске грађе у
одговарајућим условима
један од основних видова
превентивне заштите
архивске грађе као
културног добра. Овим се
решава побољшање
смештајних капацитета
који су један од акутних
проблема архивских
установа у Србији.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат јер сматра да
адекватан смештај
архивске грађе
представља један од
основних видова
превентивне заштите
архивске грађе као
културног добра.
Комисија посебно истиче
заштиту матичних књига
као културног добра од
изузетног значаја. Буџет је
потпуно реалистичан и
одговара захтевима.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом

механички
систем“

7.

Историјски
архив
,,Тимочка
крајина“
Зајечар

Ђорђе Генчић
(1861-1938) –
политичар и
индустријалац

660.000,00

500.000,00
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року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат јер сматра да
адекватан смештај
архивске грађе
представља један од
основних видова
превентивне заштите
архивске грађе као
културног добра.
Покретним механичким
системима постиже се
обезбеђивање додатних
смештајних капацитета
што је један од акутних
проблема архивских
установа у Србији.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник

РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат ценећи садржајни
квалитет понуђеног
пројекта, добре стручне
капацитете и његов значај
за афирмацију културног
наслеђа на националном
нивоу.
8.

Историјски
архив Краљево

Трајна заштита
вредне
архивске грађе

580.000,00

580.000,00
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Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат јер сматра да
адекватан смештај
архивске грађе
представља један од
основних видова
превентивне заштите
архивске грађе као
културног добра.

9.

Историјски
архив ,,31.
јануар“ Врање

Техничка
заштита
архивске грађе
,,Набавка
архивских
кутија“

570.000,00

550.000,00
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Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у

култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат јер сматра да
адекватан смештај
архивске грађе
представља један од
основних видова
превентивне заштите
архивске грађе као
културног добра.
10.

Историјски
архив ,,31.
јануар“ Врање

Изложба
,,Слике из
живота под
окупацијом –
живот и
страдање
становништва
југа Србије у
Великом рату“

439.000,00

439.000,00
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11.

Историјски
архив Ужице

Изложба
,,Млеко и крв“
– из личног

1.016.450,00

700.000,00
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Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава
пројекат с обзиром да је
реч о истраживању и
презентовању архивске
грађе која се односи на
период историје значајан
на националном нивоу и с
обзиром на изузетан
квалитет стручног тима и
актуелност теме.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и

фонда
Слободана
Пенезића
Крцуна

12.

Историјски
архив
Лесковац

Израда
пројекта
парцелизације,
идејно решење
за објекат,
идејни пројекат
реконструкције
и пројекат за
извођење за
изградњу
наменског
објекта
историјског
архива

1.606.400,00

1.300.000,00
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пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Личност Слободана
Пенезића Крцуна и његова
делатност значајни су за
проучавање
социјалистичког периода
историје Србије, а
сређивање архивске грађе
овог фонда и њено
представљање широј
јавности, по мишљењу
Комисије, имаће значај не
само за научну и стручну
јавност, већ ће побудити и
интересовање шире
публике и послужити
афирмацији културног
наслеђа.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе

13.

Историјски
архив
,,Топлице“
Прокупље

Техничка
заштита
архивске грађе
– Набавка
архивских
кутија

500.000,00

500.000,00
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14.

Кућа легата
Београд

Заштита
архивске грађе
из Легата
Вељка
Петровића

492.000,00

492.000,00
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(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава
пројекат јер се изградњом
нове зграде решава велики
проблем недостатка
смештајног простора за
архивску грађу што
представља један од
основних проблема
архивских установа у
Србији.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат јер сматра да је
превентивна заштита
приоритет у области
заштите архивске грађе.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета

15.

Историјски
архив
Лесковац

Набавка и
уградња
архивских
покретних
поличних
регала

1.100.000,00

600.000,00
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Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат с обзиром да је
реч о до сада
неистраженој архивској
грађи која сведочи о
појединцима који су
оставили неизбрисив траг
у националној историји и
култури (Милош
Црњански, Сава
Шумановић, Алекса
Шантић и др.).
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат јер сматра да
адекватан смештај
архивске грађе
представља значајан вид
превентивне заштите
архивске грађе као
културног добра, али се
због лимитираности
буџета предвиђеног
конкурсом смањују
тражена финансијска
средства.

16.

Историјски
архив Кикинда

Санација
спрата и
поткровља
депоа
Историјског
архива
Кикинда

17.

Историјски
архив Београд

Објављивање
Политичког
речника
Владимира
Јовановића

4.839.534,00

1.500.000,00
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970.000,00

800.000,00
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Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат јер се њиме
обезбеђују додатни
смештајни капацитети и
побољшавају услови
чувања архивске грађе
чиме се унапређује
заштита архивске грађе
као културног добра.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Наведеним пројектом се у
значајној мери приказује

18.

Историјски
архив
,,Топлице“
Прокупље

Техничка
заштита
архивске грађе
– Набавка и
монтирање
металних
полица

500.000,00

500.000,00
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19.

Историјски
архив
Пожаревац

Набавка
заштитних
архивских
кутија за
смештај
архивске грађе
као културног
добра

768.000,00

700.000,00
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српска политичка сцена у
19. веку, а објављивање
овог издања учиниће ово
дело доступним широј
стручној и научној
јавности и уз то допринети
бољој заштити и очувању
оригиналног примерка
рукописа.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат јер сматра да
адекватан смештај
архивске грађе
представља један од
основних видова
превентивне заштите
архивске грађе као
културног добра.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета

20.

Историјски
архив Сента

Замена прозора
на згради
Одсека за
архивску грађу
у Бечеју

21.

Историјски
архив Неготин

Монографија
,,Неготин и
крајина 19441965“, аутора
Благојевић
Божидара

1.451.520,00

750.000,00
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504.000,00

500.000,00
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Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат јер сматра да је
превентивна заштита
приоритет у области
заштите архивске грађе.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава
пројекат јер представља
вид техничке заштите,
омогућава адекватне
услове чувања архивске
грађе, али због
ограничених
финансијских средстава
одобрава се само део
тражене суме.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину

22.

Центар за
културу,
образовање и
информисање
,,Градац“,
Рашка

Рашка кроз
документа
1915-1918.

401.000,00

401.000,00
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23.

Историјски
архив
Шумадије
Крагујевац

Знаменити
људи престоног
Крагујевца
(изложба
поводом 200
година од
проглашења
престонице)

800.000,00

500.000,00
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избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат с обзиром да је
реч о монографији која се
бави темом која је до сада
мало истражена посебно у
посматраном
хронолошком оквиру.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Чланови Комисије су се
сложили да је тема
пројекта актуелна, а
публиковање грађе
представља добар вид
заштите.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о

24.

Историјски
архив у
Панчеву

Унапређење
услова чувања
и заштите
архивске грађе
Историјског
архива у
Панчеву

477.000,00

400.000,00
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критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат ценећи његов
квалитет и значај, као и
добре стручне ресурсе.
Представљање значајног
периода и догађаја из
националне историје
пружиће велики допринос
афирмацији културног
наслеђа.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат јер сматра да ће
се набавком тражене
опреме побољшати услови
чувања архивске грађе и
њена заштита од
оштећења изазваних
влагом и
микроорганизмима што ће

25.

Историјски
архив
Зрењанин

Сређивање
архива
црквених
општина СПЦ
на подручју
Зрењанинског
архијерејског
намесништва

26.

Историјски
архив Краљево

,,Аустроугарска
окупација
Краљева од
1915. до 1918.
године“

1.731.000,00

600.000,00
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800.000,00

400.000,00
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допринети очувању
културног наслеђа.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија је сагласна са
предложеним пројектом и
предлаже финансирање у
фазама. У овој фази
додељује средства за
истраживачко-припремни
рад и архивистичко
сређивање архива
црквених општина.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).

27.

Историјски
архив
Зрењанин

Средњи Банат
на крају
великог рата

28.

Међуопштинс
ки историјски
архив Шабац

70 година
архивске
делатности у
Шапцу

1.640.083,37

568.000,00
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400.000,00

400.000,00
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С обзиром да предвиђени
капацитети и ресурси само
делимично одговарају
захтевима пројекта, а и
због ограничног буџета,
Комисија подржава
пројекат у делу који се
односи на штампање.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Због актуелности теме
Комисија подржава
финансирање прве фазе
реализације овог пројекта
у погледу набавке опреме
и истраживања.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе

29.

Историјски
архив
,,Тимочка
крајина“
Зајечар

Пописи
становништва
окружја
црноречког и
крајинског из
1863. године

488.000,00

400.000,00
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30.

Међуопштинс
ки историјски
архив Шабац,
Шабац

Ратна архива
Милоша С.
Милојевића,
332 писма из
српско-турских
ратова 18761878

495.000,00

400.000,00
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(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Чланови Комисије су се
сложили да је овај
пројекат одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката. Сматрају да ће
он допринети афирмацији
културног наслеђа у
заједници и подизању
свести о значају архивске
грађе и архива као
установе заштите.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат. Објављивањем
архивске грађе која се
често користи постиже се
трајна заштита и олакшава
њено коришћење пошто
постаје доступна већем
броју заинтересованих
корисника.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,

мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава овај
пројекат с обзиром да се
ради о значајном
историјском периоду и
необјављеној рукописној
грађи.
Укупно 463: 18.899.000,00
Економска класификација 481
Ред.
бр.

Подносилац

Пројекат

1.

Архив Српске
православне
цркве

Заштита,
сређивање и
измештање
архивске грађе
са звоника
цркве Св.
Марка у
Београду

Траженa
средства
1.550.000,00

Одобренa
средства

Просечна Образложење комисије
оцена
комисије
550.000,00
84
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава
наставак овог значајног
пројекта. Комисија је
мишљења да се ради о
заштити и сређивању
вредне архивске грађе која
потиче из 19. века и

2.

ДИС –
Друштво
историчара
Србије
,,Стојан
Новаковић“

Документа
служби
безбедности
1944-1969.
године –
Стеван
Мољевић,
Равногорски
покрет у светлу
и магли

3.

Архивистичко
друштво
Србије

Организовање
међународног
саветовања
архивиста
,,Тара 2018“

400.000,00

400.000,00
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1.310.000,00

550.000,00
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сведочи о Српској
православној цркви и
српској државности.
Пословима руководе
стручњаци из области
архивске делатности.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија је мишљења да
је предложени пројекат у
складу са општим
интересом и циљевима
пројекта, да капацитети и
постојећи ресурси
одговарају захтевима
пројекта.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе

4.

Удружење за
културу,
уметност и
међународну
сарадњу
,,Адлигат“

Заштита и
објављивање
архиве Саве
Шумановића,
Уроша
Предића и
Милоша
Црњанског

1.300.000,00

400.000,00
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(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија сматра да је
пројекат усклађен са
општим интересом и
циљевима конкурса. Теме
саветовања – електронски
документ и унапређење
архивске службе су
актуелне и значајне за
архивску струку.
Константним
усавршавањем и разменом
искустава доприноси се
побољшању архивске
делатности што за крајњи
циљ има и подизање
свести заједнице о
важности очувања
архивске грађе.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија сматра да
пројекат треба подржати
због значаја архивске
грађе коју ово удружење
чува. У питању је
рукописна грађа о
истакнутим појединцима
која ће адекватним
смештајем и
објављивањем бити
заштићена.

5.

Друштво
конзерватора
Србије

Радионица
,,Превентивна
конзервација
архивске грађе
и
регистратурско
г материјала“

1.204.000,00

400.000,00
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6.

Београдска
надбискупија

Превентивна
заштита
архивске грађе
и
документарног
материјала
Београдске
надбискупије

915.242,30

400.000,00
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Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија подржава
пројекат јер сматра да је
едукација запослених у
архивима и осталих који
се баве заштитом архивске
грађе веома важна у циљу
превентивне заштите
културног добра.
Комисија подржава и
штампање приручника.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).

7.

Удружење
АРТ НОВА

Солунски
фронт 19161918

965.750,00

400.000,00
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Комисија је подржала
пројекат као наставак
активности на
превентивној заштити
архивске грађе и
документарног
материјала.
Комисија је утврдила да
је документација
подносиоца уредна и
пристигла у траженом
року, као и да је пројекат
одговорио на
Критеријуме за избор
пројеката у складу са
Уредбом о
критеријумима,
мерилима и начину
избора пројеката у
култури који се
финансирају и
суфинансирају из буџета
Републике Србије,
аутономне покрајине,
односно јединица
локалне самоуправе
(„Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и
112/17).
Комисија је позитивно
оценила овај пројекат с
обзиром на актуелност
теме пружиће велики
допринос афирмацији
културног наслеђа..

Укупно 481: 3.100.000,00
Укупно 424, 463 и 481: 22.670.297,00

За пројекте који се неће финансирати, односно суфинансирати, Комисија је
констатовала следеће:
Економска класификација 463
Ред.
бр.

Подносилац

Пројекат

1.

Историјски
архив
Шумадије
Крагујевац

Научни скуп ,,Јован Ристић
државник и дипломата –
Берлински конгрес (140
година од међународног
признања независности и
самосталности Србије)“

Просечна
оцена
комисије
47

Образложење комисије

Комисија је утврдила да је
документација подносиоца уредна и
пристигла у траженом року, као и да
је пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката

у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија не подржава овај пројекат
јер се поставља питање капацитета
овог архива да реализује више
различитих пројеката, уз то је и
велики део средстава у пројекту
намењен хонорарима учесника.
Подносиоцу је одобрен један
пројекат за који Комисија сматра да
је од већег стручног значаја.
2.

3.

Историјски
архив
Лесковац

Историјски
архив
Неготин

Апарат за читање
микрофилмова, скенирање и
штампање

,,Споменица тимочке
епархије 1834-2019“

46
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Комисија је утврдила да је
документација подносиоца уредна и
пристигла у траженом року, као и да
је пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија не подржава овај пројекат
јер сматра да је буџет пројекта
нереалан и да је сврсисходније
набавити посебне апарате за читање
и скенирање микрофилмова. У
поређењу са осталим пројектима
којима је конкурисао подносилац
захтева Комисија подржава два
значајнија.
Комисија је утврдила да је
документација подносиоца уредна и
пристигла у траженом року, као и да
је пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија сматра да буџет пројекта
није разрађен и комисија не може

оценити да ли су предвиђена
средства реална. Уз то су капацитети
за стручни рад недовољни за
предвиђени озбиљни обухват
истраживања.
4.

Историјски
архив
Зрењанин

Манастир Преподобне
Меланије Римљанке у
Зрењанину
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5.

Матична
библиотека
,,Љубомир
Ненадовић“
Ваљево

Објављивање књиге
,,Ваљевци у ослободилачким
ратовима 1912-1918“
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6.

Народна
библиотека
,,Вељко
Дугошевић“
Голубац

,,Учесници Великог рата из
општине Голубац“

42

Комисија је утврдила да је
документација подносиоца уредна и
пристигла у траженом року, као и да
је пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија не подржава овај пројекат
због непостојања капацитета за
реализацију три пројекта са колико
је Историјски архив Зрењанин
конкурисао на овом конкурсу.
Комисија сматра да ће тиме трпети
основна делатност архива. Такође, у
овом пројекту се понавља
потраживање опреме што комисија
не може да подржи.
Комисија је утврдила да је
документација подносиоца уредна и
пристигла у траженом року, као и да
је пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија је мишљења да
подносилац не располаже
потребним капацитетима за
реализовање овако озбиљног
пројекта и да је процена буџета
делимично нереална.
Комисија је утврдила да је
документација подносиоца уредна и
пристигла у траженом року, као и да
је пројекат није одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката

у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).

7.

Историјски
архив ,,31.
јануар“
Врање

,,Сарадња са архивима у
Бугарској“
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Комисија сматра да капацитети и
постојећи ресурси не одговарају
захтевима пројекта, као и да је
предвиђени буџет нереалан, а да је
тема локалног карактера.
Комисија је утврдила да је
документација подносиоца уредна и
пристигла у траженом року, као и да
је пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија не подржава овај пројекат
јер сматра да је за реализацију
пројекта потребно већ имати
сазнања о количини и врсти
архивске грађе која се налази у
бугарским архивима и дефинисати
начин сарадње, па тек онда
планирати активности у вези са
истраживањем и касније
објављивањем публикације.

8.

Историјски
архив
Краљево

,,У сусрет јубилеју –
манастир Жича, центар
Архиепископије, Епархије и
сабора у средњем веку“

40

Комисија је утврдила да је
документација подносиоца уредна и
пристигла у траженом року, као и да
је пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија не подржава овај пројекат
пошто сматра да није приоритетан.
Пројекат се не односи на заштиту
архивске грађе, као ни на
презентовање с обзиром да је прво

издање публикације објављено 2017.
године.
9.

Историјски
архив ,,31.
јануар“
Врање

Објављивање публикације
,,Срез врањски 1944-1955“.
Објављивање архивске грађе
,,Записници Народног одбора
Среза врањског Врање 19501955.“
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Комисија је утврдила да је
документација подносиоца уредна и
пристигла у траженом року, као и да
је пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија не подржава овај пројекат,
јер сматра да није приоритетан
пошто је претежно локалног
карактера и да би требало тражити
средства од локалне самоуправе.
Подносиоцу су већ одобрена три
пројекта која су од већег стручног
значаја.

10.

Историјски
архив
,,Тимочка
крајина“
Зајечар

Заштита матичних књига
пограничних места зајечарске
и књажевске општине које се
налазе у архивима у
Бугарској
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Комисија је утврдила да је
документација подносиоца уредна и
пристигла у траженом року, као и да
је пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија је проценила да пројекат
не представља приоритет, одбија се
и из разлога јер се претежан део
средстава односи на дневнице за
путовања и хонораре и због
ограничених финансијских
средстава.

11.

Историјски
архив
Пожаревац

Набавка стандардних
металних архивских полица
за смештај архивске грађе као
културног добра

37

Комисија је констатовала да пројекат
делимично испуњава критеријуме за
избор пројеката прописане Уредбом
о критеријумима, мерилима и
начину избора пројеката у култури
који се финансирају и суфинансирају
из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно

јединица локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, брoj:
105/16 и 112/17).

12.

Историјски
архив
,,Средње
Поморавље“
Јагодина

Микрофилмовање и
дигитализација црквених
матичних књига Историјског
архива у Јагодини

35

13.

Историјски
архив ,,Срем“
Сремска
Митровица

,,Обезбеђивање опреме за
дигитализацију архивске
грађе“

35

14.

Историјски
архив
,,Тимочка
крајина“
Зајечар

Савремен приступ и
коришћење архивске грађе

35

Због смањеног буџета, а с обзиром
да је већ подржан један пројекат
овог архива који се такође односи на
смештај архивске грађе, Комисија
није подржала овај пројекат.
Комисија је констатовала да пројекат
не испуњава критеријуме за избор
пројеката прописане Уредбом о
критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Пројекат се одбија јер се предмет
пријаве односи на Конкурс за
дигитализацију.
Комисија је констатовала да пројекат
не испуњава критеријуме за избор
пројеката прописане Уредбом о
критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Пројекат се одбија јер се предмет
пријаве односи на Конкурс за
дигитализацију.
Комисија је констатовала да пројекат
не испуњава критеријуме за избор
пројеката прописане Уредбом о
критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Пројекат се одбија јер се предмет
пријаве односи на Конкурс за
дигитализацију.
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Подносилац

Пројекат

1.

ДИС –
Друштво
историчара
Србије
,,Стојан
Новаковић“

Документа служби безбедности
1944-1960. године Немачка
обавештајна служба у Србији
1941-1944.

2.

3.

АФАС
Београд,
Удружење за
унапређење и
развој чувања,
репродукције
и излагања
звука, текста и
слике ,,Аудио
и фото архив
Симић“

Савез
потомака
ратника
Србије 19121920

Архива гласова – прошлост
која се догодила

Публикација – каталог ,,Албум
сећања на наше претке из
Првог светског рата“
(штампана форма, ЦД и књига)
историографска архивска грађа
појединаца-учесника Првог
светског рата прикупљена са
истоименог пројекта на
интернет порталу
www.slavnimprecima.rs

Просечна
оцена
комисије
55

52

48

Образложење комисије

Комисија је констатовала да је
пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија је препознала вредност
пројекта, али имајући у виду
ограничена средства буџета и да је
подносиоцу подржан већ један пројекат
мишљења смо да овај пројекат не
представља приоритет.
Комисија је констатовла да је
пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија сматра да услед
финансијских ограничења на овој
позицији нису у могућности да подрже
овај пројекат имајући у виду да се не
ради о угроженој архивској грађи.
Комисија је констатовла да је
пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија сматра да овај пројекат не
представља приоритет с обзиром да
заштита архивске грађе није предмет
пројекта а и наведени материјал је

4.

5.

6.

Удружење
грађана
Збирка
Шећеровић
Цонић – Дома
Јеврема
Грујића

Удружење
историчара
Пирота

Културно
друштво
Исламске
заједнице
Србије
,Гајрет“

,,Архивски фонд Дома Јеврема
Грујића“

Пирот од турске касабе до
модерног града - преко
Берлина и Версаја

Архива Исламске заједнице
Србије ,,Архивска ризница“

47
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највећим делом доступан на њиховом
сајту.
Комисија је констатовла да је
пројекат није одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија сматра да преовладава
библиотечки материјал и упућује
подносиоца да конкурише код
надлежне комисије. Комисија је уочила
да су значајна средства предвиђена за
куповину мобилијара па је у том
смислу и бодовала пројекат као
пројекат који није приоритетан за овај
конкурс.
Комисија је констатовла да је
пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија сматра да се овај пројекат не
односи на конкретно културно добро,
недостају подаци о његовом стању и
ризицима којима је изложено. У складу
са тим, комисија је бодовала пројекат.
Комисија је констатовла да је
пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија је препознала вредност
пројекта, али је мишљења да прво
треба уредити простор, а затим
конкурисати пројектом из области

7.

8.

Центар за
развој
фотографије

Матица
Српска

Фотографско културно наслеђе
– мапирање и истраживање
архивске грађе

Рестаурација архивске грађе
рукописног одељења

31
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заштите архивске грађе. Комисија
сматра да услед финансијских
ограничења на овој позицији нису у
могућности да подрже овај пројекат.
Комисија је констатовла да пројекат
није одговорио на Критеријуме за
избор пројеката у складу са Уредбом
о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија не подржава овај пројекат јер
је мишљења да се установе заштите у
Републици Србије стручно баве
пословима који су наведени у пројекту
и да централне установе заштите кроз
регистре евидентирају ову врсту грађе.
Такође, установе заштите већ имају
упутства за сређивање ове врсте
архивске грађе.
Комисија је констатовла да је
пројекат делимично одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Буџет пројекта није разрађен, није
дата детаљна спецификација
трошкова као ни улога чланова
пројектног тима у реализацији
пројекта. Такође, због смањеног
буџета Комисија није овај пројекат
сврстала у приоритете конкурса.

9.

Грчкокатоли Архива парохије свети Петар
чка парохија и Павле – Нови Сад
свети Петар и
Павле Нови
Сад
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Комисија је констатовла да је
пројекат није одговорио на
Критеријуме за избор пројеката у
складу са Уредбом о критеријумима,
мерилима и начину избора пројеката
у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике
Србије, аутономне покрајине,
односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).

10.

Центар за
мултимедија
лну уметност
и
комуникациј
у ТАНГРАМ
Београд

Два века Матије Бана
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Комисија не подржава овај пројекат
с обзиром да не садржи кратак опис
улога и задужења у пројекту за све
чланове пројектног тима, такође,
недостају биографије руководиоца
пројекта. Детаљна спецификација
трошкова је нејасна и Комисија
сматра да се највећи део средстава
односи на хонораре и дневнице
учесника у пројекту.
Комисија је констатовала да пројекат
није одговорио на Критеријуме за
избор пројеката у складу са Уредбом
о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне
покрајине, односно јединица локалне
самоуправе („Службени гласник
РС“, брoj: 105/16 и 112/17).
Комисија је утврдила да је велики
део средстава у пројекту намењен
изради драмских и филмских
минијатура, књижевним вечерима,
сценским и филмским програмима.
Комисија је мишљења да пројекат
није приоритет Конкурса из области
културног наслеђа у посебном делу
који се односи на архивску грађу.

Пројекти који нису задовољили формалне услове Конкурса
Ред.
бр

Установа

Назив пројекта

Тражени
износ

Образложење

1.

Историјски
архив
Пожаревац

Микрофилмовање архивске
грађе фондова и збирки
Историјског архива
Пожаревца

206.200,00

Комисија је утврдила да захтев није
усаглашен са условима Конкурса и
да тражени износ не одговара
утврђеном лимиту.

2.

Историјски
архив града
Новог Сада

Нема назив пројекта

616.200,00

Комисија је утврдила да захтев није
усаглашен са условима Конкурса
имајући у виду да недостаје назив
пројекта.

Ово решење се објављује на званичној интернет страни Министарства културе и
информисања.
У складу са наведеним Предлогом решења, као и расположивим средствима
опредељеним за те намене у буџету Републике Србије у 2018. години, одлучено је као у
диспозитиву овог решења.
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