Република Србија
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ
И ИНФОРМИСАЊА
Број: 401-01-219/2018-02
Датум: 3. мај 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, 30/16-испр.) и Предлогом решења Комисије о избору пројеката у области откривања,
прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања,
представљања, интерпретације, управљања и коришћења старе и ретке библиотечке грађе број:
119-01-126/2018-02 од 30. 04. 2018 године, по расписаном јавном Конкурсу Министарства
културе и информисања за финансирање или суфинансирање пројеката у области културног
наслеђа у Републици Србији у 2018. години, од 29. јануара 2018. године, 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 старе и ретке библиотечке грађе у 2018.
години
1. У области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања,
заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења старе и ретке библиотечке грађе,
по расписаном јавном Конкурсу Министарства културе и информисања за финансирање или суфинансирање
пројеката у области културног наслеђа у Републици Србији у 2018. години, од 29. јануара 2018. године,
финансираће се, односно суфинансирати следећи пројекти:

Поднослилац пројекта/
Назив
Ред.
Пројекта
Корисник средстава
Бр.
Економска класификација 424-Специјализоване услуге
1. Карловачка гимназија
Конзервација и рестаурација две српске
књиге из 16. века у Спомен библиотеци
Карловачке гимназије
2.

Универзитетска библиотека
"Светозар Марковић" Београд

Рашчитаност старе српске ћирилице:
историја и традиција на дохват руке

Одобрена средства

480.000

790.000

1

Укупно 424

1.270.000
Поднослилац пројекта/
Корисник средстава

Назив
Пројекта

Одобрена средства

Ред.
Бр.
Економска класификација 463-Трансфери другим нивоима власти
3. Библиотека града Београда

Физичка заштита, конзервација и
рестаурација старе и ретке библиотечке
грађе фонда периодике Библиотеке града
Београда

656.825

4. Градска библиотека "Карло
Бијелицки" Сомбор

Заштита дела раритетних књига Градске
библиотеке "Карло Бијелицки" у Сомбору

787.000

5. Народни музеј Аранђеловац

Заштита Збирке старе и ретке књиге
Народног музеја у Аранђеловцу

391.300

6. Градска народна библиотека
"Жарко Зрењанин"

Пројекат уређења, обраде и заштите
збирке старих књига Градске народне
библиотеке "Жарко Зрењанин" у
Зрењанину

699.000

Укупно 463

2.534.125

Поднослилац пројекта/
Корисник средстава

Назив
Пројекта

Одобрена средства

Ред.
Бр.
Економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама
7. Библиотека српске Патријаршије

Истраживање, евидентирање и научни
опис српских средњовековних рукописа у
иностраним збиркама

Укупно 481

1.600.000

1.600.000

Укупно одобрена средства
укупно 424

1.270.000

укупно 463

2.534.125

укупно 481

1.600.000

Све укупно (424+463+481)

5.404.125 рсд
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2. У области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите,
очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења старе и ретке библиотечке грађе, по
расписаном јавном конкурсу Министарства културе и информисања од 29. јануара 2018. године, неће се
финансирати, односно суфинансирати следећи пројекти:
Поднослилац пројекта/ Корисник
Ред.
средстава
Бр.
1. Народна библиотека Смедерево

Назив пројекта
Легат др Леонтија Павловића-унапређење услова за
смештај, заштиту и коришћење грађе

2. Народна библиотека Смедерево

Дворска библиотека деспота Ђурђа Бранковића

3. Народна библиотека "Стеван Сремац" Ниш

Осветљавање културе и културног наслеђа

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
Конкурс 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 старе и ретке библиотечке грађе. Конкурс је био отворен од 29. јануара до
1. марта 2018. године, и на њега је пристигло 10 пријава.
Министар културе и информисања је Решењем број: 119-01-79/2018-02 од 4. 4. 2018. године,
образовао Комисију за избор пројеката у области откривања, прикупљања, истраживања,
документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације,
управљања и коришћења старе и ретке библиотечке грађе у Републици Србији у 2018. години, у
саставу Драгана Перуничић, председник, Весна Стевановић и Владимир Шекуларац, чланови.
Комисија је од 10 конкурсних пријава у области откривања, прикупљања, истраживања,
документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације,
управљања и коришћења старе и ретке библиотечке грађе, предложила укупно 7 пројекатa, у
укупном износу од 5.404.125 динара.
Комисија је проверила правовременост, комплетираност свих пристиглих пријавапредлога, 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, 112/17), донела Предлог решења о избору
пројеката број: 119-01-126/2018-02 од 30. 4. 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,
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очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења старе и ретке библиотечке грађе,
који ће се финансирати или суфинансирати у 2018. години са програма 1202 предвиђене за
Унапређење система заштите културног наслеђа у оквиру 0011 – Подршка истраживању, заштити
и очувању нематеријалног и покретног културног наслеђа, на економским 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:
Ред.
Бр.

Поднослилац
пројекта/
Корисник
средстава

Назив
пројекта

Тражено
средстава
МКИ
(рсд)

Економска класификација 424-Специјализоване услуге
1. Карловачка
Конзервација и
760.000
гимназија
рестаурација две
српске књиге из
16. века у Спомен
библиотеци
Карловачке
гимназије

Одобрена
средства

Бр.
бодова

480.000

90

Образложење Комисије

Комисија је утврдила да је
документација подносиоца
уредна и да је пристигла у
траженом року.
Комисија је констатовала да
пројекат 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 је подржан у делу
који се односи конзервацију и
рестаурацију две српске књиге
из 16. века (културна добра од
изузетног значаја). Радове на
конзервацији и рестаурацији
изводиће овлашћена
конзерваторска радионица
Библиотеке Матице српске.
Реализација овог пројекта
доприноси чувању и заштити
културних добара од изузетног
значаја.
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2.

Универзитетска
библиотека
"Светозар
Марковић"
Београд

Рашчитаност старе
српске ћирилице:
историја и
традиција на
дохват руке

1.170.000

790.000

88.3

Комисија је утврдила да је
документација подносиоца
уредна и да је пристигла у
траженом року.
Комисија је констатовала да
пројекат 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).
Значај пројекта се огледа у
стављању културних добара на
располагање стручној и широј
јавности на пријемчив и
технолошки иновативан начин.

Економска класификација 463-Трансфери другим нивоима власти
3.

Библиотека
града Београда

Физичка заштита,
конзервација и
рестаурација старе
и ретке
библиотечке грађе
фонда периодике
Библиотеке града
Београда

656.825

656.825

95

Комисија је утврдила да је
документација подносиоца
уредна и да је пристигла у
траженом року.
Комисија је констатовала да
пројекат 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).
Садржај пројекта обухвата
трошкове конзерваторскорестаураторских интервенција
на старој и реткој
библиотечкој грађи, односно на
фонду старе периодике
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4.

5.

Градска
библиотека
"Карло
Бијелицки"
Сомбор

Народни музеј
Аранђеловац

Заштита дела
раритетних књига
Градске библиотеке
"Карло Бијелицки"
у Сомбору

Заштита Збирке
старе и ретке књиге
Народног музеја у
Аранђеловцу

787.000

787.000

93

Библиотеке града Београда у
овлашћеној конзерваторској
радионици Народне библиотеке
Србије и набавку техничке
опреме за обезбеђивање
микроклиматских услова за
чување старе и ретке
библиотечке грађе.
Реализација овог пројекта
доприноси чувању, заштити и
коришћењу старе и ретке
библиотечке грађе.
Комисија је утврдила да је
документација подносиоца
уредна и да је пристигла у
траженом року.
Комисија је констатовала да
пројекат 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).

421.300

391.300

91.7

Садржај пројекта обухвата
трошкове конзервације и
рестаурације 22 јединице старе
и ретке библиотечке грађе.
Радове на конзервацији и
рестаурацији изводиће
овлашћена конзерваторска
радионица Библиотеке Матице
српске.
Реализација овог пројекта
доприноси чувању, заштити и
коришћењу старе и ретке
библиотечке грађе.
Комисија је утврдила да је
документација подносиоца
уредна и да је пристигла у
траженом року.
Комисија је констатовала да
пројекат испуњава критеријуме
за избор пројеката прописане
Уредбом о критеријумима,
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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 је подржан у делу
који се односи конзервацију и
рестаурацију 15 јединица старе
и ретке библиотечке грађе.
Радове на конзервацији и
рестаурацији изводиће
овлашћена конзерваторска
радионица Народне библиотеке
Србије.
Реализација овог пројекта
доприноси чувању, заштити и
коришћењу старе и ретке
библиотечке грађе.
6.

Градска народна
библиотека
"Жарко
Зрењанин"

Пројекат уређења,
обраде и заштите
збирке старих
књига Градске
народне библиотеке
"Жарко Зрењанин"
у Зрењанину

1.049.000

699.000

86.7

Комисија је утврдила да је
документација подносиоца
уредна и да је пристигла у
траженом року.
Комисија је констатовала да
пројекат 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 је подржан само у
делу који се односи
конзервацију и рестаурацију 19
јединица старе и ретке
библиотечке грађе. Радове на
конзервацији и рестаурацији
изводиће овлашћена
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конзерваторска радионица
Библиотеке Матице српске.
Реализација овог пројекта
доприноси чувању, заштити и
коришћењу старе и ретке
библиотечке грађе.
Економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама
7.

Библиотека
српске
Патријаршије

Истраживање,
евидентирање и
научни опис српских
средњовековних
рукописа у
иностраним
збиркама

2.218.000

1.600.000

96.7

Комисија је утврдила да је
документација подносиоца
уредна и да је пристигла у
траженом року.
Комисија је констатовала да
пројекат 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 је од изузетног значаја
за откривање и валоризацију
старе и ретке библиотечке
грађе изван територије
Републике Србије, а
представља и леп пример
сарадње државних и верских
институција на заштити
националног културног
наслеђа.
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У области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите,
очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења старе и ретке библиотечке 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, за пројекте који нису подржани Комисија је констатовала следеће:
Ред.
Бр.

Поднослилац
пројекта/
Корисник
средстава

1. Народна
библиотека
Смедерево

2. Народна
библиотека
Смедерево

Назив пројекта

Легат др Леонтија
Павловићаунапређење услова
за смештај, заштиту
и коришћење грађе

Дворска библиотека
деспота Ђурђа
Бранковића

Тражена
средства

Број
бодова

464.030

68.3

Образложење Комисије

Комисија је утврдила да је документација
подносиоца уредна и да је пристигла у
траженом року.
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).

568.575

63363.3

Садржај пројекта предвиђа само набавку
библиотечке опреме, која није у
приоритету конкурса у области културног
наслеђа, посебно у делу који се односи на
област старе и рете библиотечке грађе.
Комисија је утврдила да је документација
подносиоца уредна и да је пристигла у
траженом року.
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).
Израда макета културног добра није
предмет конкурса у области културног
наслеђа, посебно у делу који се односи на
област старе и рете библиотечке грађе.
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