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На основу члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – 
испр.), члана 15, 16. и 24. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(„Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука и 37/16), чл. 11. и 12. Покрајинске 
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2018. годину („Сл. лист АП Војводине" 57/17 и 
17/18-ребаланс и 29/2018-ребаланс), 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 („Сл. гласник РС“, бр. 105/16 и 
112/17) у складу са  Одлуком о избору пројеката и програма за културну област - откривање, 
прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, 
представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем коју је донела 
Комисија за културну област - откривање, прикупљање, истраживање, документовање, 
проучавање, вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и 
управљање културним наслеђем, дана 21. 09. 2018. године по расписаном Конкурсу за 
финансирање - суфинансирање пројеката у области заштите и очувања традиционалног 
народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2018. 
години,  објављеном 13. јула 2018. године, покрајински секретар за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама доноси  

РЕШЕЊЕ 
о расподели средстава за културну области - откривање, прикупљање, 

истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштита, очување, 
представљање, интерпретација, коришћење и управљање културним наслеђем по 

Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката и програма у области 
заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и 

културног наслеђа Срба у региону у 2018. години 

Раздео  07, Програм 1202 – Унапређење система заштите културног наслеђа, 
ПА 1004 - Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног народног 

стваралаштва Срба, , функционална класификација 820 - услуге културе, 
извор финансирања 01 00 – Приходи из буџета  

1. У области откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, 
вредновање, заштита, очување, представљање, интерпретација, коришћење и управљање 
културним наслеђем, по Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката у области 
заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП Војводини и културног 
наслеђа Срба у региону у 2018. години који је расписао Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама у периоду 13. јул – 13. август 
2018. године, финансираће се и суфинансирати средствима  у укупном износу од  

10.000.000,00 динара (словима: десетмилионадинара и 00/100),  
распоређених по програмским активностима и економским класификацијама: 

 
 

Програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа 

назив програмске активности (ПА) ек. класификација 4819 

 








