
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ  
С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
Булевар Михајла Пупина 16  
21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 48 72   
e-mail: info.kultura@vojvodina.gov.rs    
 

                                                         БРОЈ:  137-451-24/2022-01                        ДАТУМ: 27.  април 2022. године 
 

На основу члана 76. став 1. и 4.  Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. 
, 6/20, 47/21 и 78/21), 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“, бр. 105/16 и 112/17), члана 16. став 5. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ″, бр. 37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19 , 66/20 и 
38/21) и у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. 
годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/21 и 7/22-ребаланс) и са Образложеним предлогом Комисије за културну 
област- делатност заштите у области непокретних и покретних културних добара, нематеријалног културног 
наслеђа и библиотечко-информационе делатности  у АП Војводини, број: 137-451-24/2022 од  20. априла 2022. 
године,  покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси 

 

РЕШЕЊЕ 
о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига, других 
публикација и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 

2022. години  
 

у оквиру раздела 07, функционална класификација 820 – услуге културе, Програм 1202 – Унапређење 
система заштите културног наслеђа, ПА 1003 - Подршка развоју библиотечко-информационе делатности, 

извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања  буџета 
 

 
1. У области библиотечко - информационе делатности у АП Војводини у 2022. години, суфинансираће  се набавка 

књига, друге публикације и електронске књиге за јавне општинске и градске библиотеке, у укупном износу од 
4.000.000,00 динара (словима: четиримилионадинара и 00/100). Средства су планирана на програмскoj 
активности и економској класификацији: 
 
 
 

           Програм 1202 - Унапређење система заштите културног наслеђа 

назив програмске активности 
економска класификација 

4632 

ПА 1003 - Подршка развоју библиотечко-информационе делатности  4.000.000,00 

укупно 4.000,000,00 

 
 
 
 
Суфинансираће се  набавка књига, друге публикације и електронске књиге,  за јавне општинске и градске 
библиотеке у АП Војводини у 2022. години: 
 
 
 



ПРИЈАВЕ ОД РЕДНОГ БРОЈА 1. ДО 38. ДОСТАВЉЕНЕ СУ СЕКРЕТАРИЈАТУ У КОНКУРСНОМ РОКУ И ИСПУЊАВАЈУ 
КРИТЕРИЈУМЕ ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА ПРОПИСАНЕ УРЕДБОМ О КРИТЕРИЈУМИМА, МЕРИЛИМА И НАЧИНУ ИЗБОРА 
ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ, КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЛИ СУФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, АПВ  
ОДНОСНО ЈЕДИНИЦА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ („СЛ. ГЛАСНИК РС‟ БР. 105/2016, 112/2017). ПРОПОРЦИОНАЛНО 
БРОЈУ АКТИВНИХ ЧЛАНОВА ЈАВНЕ ОПШТИНСКЕ ИЛИ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ У ОДНОСУ НА УКУПАН БРОЈ 
СТАНОВНИКА ТЕ ОПШТИНЕ ИЛИ ГРАДА, А У СКЛАДУ СА ВИСИНОМ ПЛАНИРАНИХ СРЕДСТАВА. 

Р. 
БР. 

НАЗИВ 
БИБЛИОТЕКЕ/ 

ГРАД 

БРОЈ 
СТАНОВНИКА  

БРОЈ 
АКТИВНИХ 
ЧЛАНОВА 

УЧЕШЋЕ 
КОРИСНИКА 

 
КАТЕГОРИЈА  

УКУПАН 
ИЗНОС 

ОБРАЗЛОЖЕ
ЊЕ 
КОМИСИЈЕ 

1 

Народна 
библиотека 
Србобран, 

 
Србобран 

16317 771 4.725 друга 95,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат и сматра 
да је потпуно 
усклађен са 
општим 
интересима, 
циљевима и 
приоритетима 
Конкурса, будући 
да се ради о 
набавци дечије 
књижевности, 
лектире, научно-
популарне 
литературе за 
студенте и за 
остале грађане, на 
српском и 
мађарском језику. 

2 Народна 
библиотека 

"Вељко 
Петровић", 

 
Бачка Паланка 

55528 6115 11.012 прва 115,000.00 Комисија сматра 
да Пројекат треба 
подржати јер се 
ради о набавци 
популарне 
литературе/белет
ристике и књиге за 
децу 

3 
Народна 

библиотека 
"Симеон 

Пишчевић", 
 

Шид 

34188 2680 7.839 прва 115,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат с 
обзиром да се 
ради о набавци 
приручне стручне 
и научно 
популарне 
литературе, књиге 
за децу. 

4 Библиотека 
Мали Иђош-

Kishegyesi 
Konyvtar, 

 
Мали Иђош 

12031 499 4.147 друга 95,000.00 Комисија је 
мишљења да 
треба подржати 
пројекат, с 
обзиром да се 
ради о набаци 
белетристике и 
књига за децу, ана 
мађарском и 
српском језику. 

5 Градска 
народна 

библиотека 
„Жарко 

Зрењанин“, 
 

Зрењанин 

     118699 3346 2.818 друга 95,000.00 Комисија сматра 
да пројекат треба 
подржати јер се 
ради о набавци 
актуелних наслова 
за дечије, научно, 
позајмно 
одељење, као и за 
децу 
средњошколског 
узраста. 

6 Центар за 
културу, спорт 

и туризам 
општине 
Беочин, 

 
Беочин 

15726 2307 14.669 прва 115,000.00 Комисија је става 
да се пројекат 
подржи и сматра 
да је потпуно 
усклађен са 
општим 
интересима, 
циљевима и 
приоритетима 
Конкурса јер се 



ради о набавци 
нових наслова 
намењених пре 
свега деци 
предшколског и 
основношколског 
узраста, а затим и 
набавци 
белетристике. 

7 

Народна 
библиотека у 
Пећинцима, 

 
Пећинци 

19720 1198 5,618 друга 95,000.00 Комисија сматра 
да пројекат треба 
да се подржи јер 
се ради о набавци 
нових издања из 
области 
белетристике, 
литературе за 
децу, 
предшколског и 
школског узраста, 
научно-популарне 
литературе 

8 Народна 
библиотека 

"Вук 
Караџић", 

 
Бач 

14405 952 6,608 Прва 115,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат, ради се о 
набавци нових 
наслова, 
првенствено за 
децу и 
књижевност 

9 

Народна 
бибглиотека 

"Стојан 
Трумић", 

 
Тител 

15738 877 5,572 друга 95,000.00 Комисија сматра 
да се пројекат 
треба подржати, и 
сматра да је 
потпуно усклађен 
са општим 
интересима, 
циљевима и 
приоритетима 
Конкурса, ради се 
о набавци 
савремених 
публикација из 
филозофије, 
историје и  
књижевности. 

10 Народна 
библиотека 
Пландиште, 

 
Пландиште 

11336 1778 15,684 Прва 115,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат, 
набавлјају се 
монографске 
публикације и 
лектира 

11 

Библиотека 
"Сарваш 
Габор", 

 
Ада 

16991 2848 16,761 Прва 115,000.00 Комисија је става 
да се пројекат 
подржи, 
набављају се 
књиге за децу, 
стручна 
литература, 
белетристика, 
књиге на српском 
и мађарском 
језику. 

12 

Библиотека 
"Јован Дучић", 

 
Сечањ 

13267 2291 17,268 Прва 115,000.00 Комисија сматра 
да треба 
подржати набавку 
нових актуелних 
издања 
белетристике, 
обнављање фонда 
основношколске и 
средњошколске 
лектире, набавка 
посебно вредних 



дела српске и 
светске 
књижевности, 
књиге из области 
православне 
духовности. 

13 

Народна 
библиотека 

"Јожеф 
Атила"-Jozsef 

Attila Konyvtar 
Magyarkanizsa, 

 
Кањижа 

25343 1889 7,453 Прва 115,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат и сматра 
да је потпуно 
усклађен са 
општим 
интересима, 
циљевима и 
приоритетима 
Конкурса, набавку 
књига које 
библиотека овог 
пута набавља 
првенствено за 
децу, потом и за 
одрасле. 

14 Народна 
библиотека 
"Бранислав 

Нушић", 
 

Нови 
Кнежевац 

11269 270 2,395 друга 95,000.00 Комисија сматра 
да треба 
подржати набавку 
нових издања, 
популарних 
наслова, 
награђених књига, 
обнављање 
лектире 

15 

Библиотека 
"Глигорије 
Возаревић" 

 
Сремска 

Митровица 

79940 4984 6,234 прва 115,000.00 Комисија је 
мишљења да 
треба подржати 
набавку 
белетристике, 
стручне и 
приручне 
литературе, 
сматра да је 
пројекат потпуно 
усклађен са 
општим 
интересима, 
циљевима и 
приоритетима 
Конкурса. 

16 

Градска 
библиотека 

"Карло 
Бијелицки" 

 
Сомбор 

85903 4567 5,316 друга 95,000.00 Комисија сматра 
да треба 
подржати 
пројекат јер се 
ради о набавци 
дечије 
књижевности, 
лектире, научно-
популарне 
литературе за 
студенте и за 
остале грађане, на 
српском, 
мађарском, 
хрватском, 
немачком, 
енглеском језику и 
брајевом писму 

17 Општинска 
библиотека 
Ковачица, 

 
Ковачица 

25274 1336 5,286 друга 95,000.00 Комисија је става 
да се пројекат 
треба подржати 
јер се ради о 
набаци 
белетристике, 
научне литературе 
и књига за децу. 



18 Градска 
библиотека 
"Атанасије 
Стојковић" 

 
Рума 

54339 

2642 4,862 друга 95,000.00 Комисија је става 
да се пројекат 

треба подржати 
јер се ради о 

набаци 
белетристике, 

научне литературе 
и књига за децу. 

19 

Народна 
библиотека 
Бела Црква, 

 
Бела Црква 

17367 733 4,220 друга 95,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат, ради се о 
набаци нових 
наслова за 
попуњавање 
завичајног 
одељења, стручна 
литература као и 
нови наслови 
белетристике и 
књиге за децу 

20 
Јавна 

библиотека 
"Сирмаи 
Карољ", 

 
Темерин 

28287 1088 3,846 друга 95,000.00 Мишљење 
комисије је да се 
пројекат подржи 
јер се ради о 
набавци нових 
наслова из 
књижевности, 
књиге за децу и 
приручна и 
стручна 
литература 

21 Градска 
библиотека 

Вршац, 
 

Вршац 

52026 1518 2,917 друга 95,000.00 Комисија је става 
да треба 
подржати набавку 
научно популарне 
литературе, 
књижевности, 
књиге за децу. 

22 Општинска 
народна 

библиотека 
"Вељко 

Петровић" 
 

Жабаљ 

26134 884 3,382 друга 95,000.00 Комисија 
подржава набавку 
нових наслова из 
области 
књижевности за 
одрасле, децу као 
и стручна и научно 
популарна 
литературе за 
децу и одрасле 

23 
Народна 

библиотека 
"Данило Киш", 

 
Врбас 

42092 3810 9,051 прва 115,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат, набавку 
књига за децу и 
одрасле, домаће и 
стране ауторе, 
стручну, научну и 
приручну 
литературу. 

24 

Библиотека 
"Бранко 

Радичевић", 
 

Житиште 

16841 1148 6,816 прва 115,000.00 Комисија је 
мишљења да се 
пројекат подржи 
јер је планирана 
набавка актуелних 
наслова из 
белетристике, 
стручне и 
приручне 
литературе за 
децу и одрасле, на 
српском, 
мађарском и 
румунском језику. 



25 Народна 
библиотека 

Бечеј, 
 

Бечеј 

37351 2749 7,359 прва 115,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат, ради се о 
куповини књига 
на мађарском 
језику за децу и 
одрасле 

26 

Градска 
библиотека 
Суботицa- 
Szabadkai 

Varosi 
Konzvtar, 

 
Суботица 

141554 4010 2,832 друга 95,000.00 Мишљење 
комисије је да се 
пројекат 
подржава, 
набавља се  
белетристика, 
превасходно 
књижевност са 
мање 
заступљених 
говорних подручја 
и набавка научно 
стручне 
литературе из 
области историје и 
друштвених наука 

27 

Општинска 
народна 

библиотека 
Опово, 

 
Опово 

10440 673 6,446 прва 115,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат, сматра 
да је потпуно 
усклађен са 
општим 
интересима, 
циљевима и 
приоритетима 
Конкурса набавку 
нових актуелних 
наслова 

28 

Библиотека 
"Вук 

Караџић", 
 

Ковин 

33722 1412 4,187 друга 95,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат, сматра 
да је потпуно 
усклађен са 
општим 
интересима, 
циљевима и 
приоритетима 
Конкурса набавку 
нових актуелних 
наслова 

29 Библиотека 
"Ержебет 

Јухас" , 
 

Бачка Топола 

33321 3390 10,173 прва 115,000.00 Комисија сматра 
да пројекат треба 
подржати јер се 
ради о набци 
лектире, стручне 
литературе и 
најновије наслове 

30 Народна 
библиотека 
"Др Ђорђе 

Натошевић", 
 

Инђија 

47433 9558 20,150 прва 140,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат, набавку 
библиотечке 
грађе у највећој 
мери 
белетристика, 
класична 
књижевност и 
књиге за децу 

31 

Народна 
библиотека 

"Доситеј 
Обрадовић", 

 
Стара Пазова 

65792 4179 5,794 прва 115,000.00 Комисија сматра 
да се пројекат 
треба подржати и  
да је потпуно 
усклађен са 
општим 
интересима, 
циљевима и 
приоритетима 
Конкурса,  ради се  
о набавци 
приручне, стручне 



и научно 
популарна 
литература, 
књижевност и 
књиге за децу. 

32 
Народна 

библиотека 
"Бранко 

Радичевић", 
 

Оџаци 

30154 3570 11,839 прва 115,000.00 Мишљење 
комисије је да се 
пројекат подржи, 
набавља се 
приручна, стручна 
и научно 
популарна 
литература, 
књижевност, 
дечија 
књижевност. 

33 

Српска 
читаоница у 

Иригу, 
 

Ириг 

10866 979 9,009 прва 115,000.00 Мишљење 
комисије је да се 
пројекат подржи, 
набавља се 
приручна, стручна 
и научно 
популарна 
литература, 
књижевност, 
дечија 
књижевност. 

34 

Народна 
библиотека 
Нови Бечеј, 

 
Нови Бечеј 

23925 1050 4,388 друга 95,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат, и сматра 
да је потпуно 
усклађен са 
општим 
интересима, 
циљевима и 
приоритетима 
Конкурса, 
набављају се нови 
актуелни наслови , 
домаћа и страна 
књижевности, за 
децу, тинејџере и 
одрасле 

35 Културно-
образовни 

центар "Чока"-
Библиотека 

Чока, 
 

Чока 

4028 204 5,064 друга 95,000.00 Комисија сматра 
да се пројекат 
треба подржати 
јер подразумева 
набавку нових 
актуелних 
наслова, за децу и 
одрасле. 

36 
Народна 

библиотека 
Кула, 

 
Кула 

40550 1420 3.501 друга 95,000.00 Комисија је става 
да се пројекат 
подржи, ради се о 
набавци 
белетристике, 
књиге за децу и 
приручна стручна 
и научно 
популарна 
литература 

37 

Културно-
образовни 

центар „Турзо 
Лајош“, 

 
Сента 

18704 867 4,635 друга 95,000.00 Комисија је 
мишљења да 
пројекат треба да 
се подржи,и 
сматра да је 
потпуно усклађен 
са општим 
интересима, 
циљевима и 
приоритетима 
Конкурса, ради се 
о набавци 
белетристике, 



 
 

2.  Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (у даљем 
тексту: Секретаријат) одобрава средства за суфинансирање наведених библиотека на основу Образложеног 
предлога Комисије за културну област- делатност заштите у области непокретних и покретних културних 
добара, нематеријалног културног наслеђа и библиотечко-информационе делатности, у АП Војводини број: 
137-451-24/2022 од 20. априла 2022. године, и у складу са чланом 3. и 4.  Уредбе о критеријумима, мерилима 
и начину избора пројеката у култури који се финансирају-суфинансирају из буџета Републике Србије, 
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе.  

3.  Обавезу суфинансирања пројеката и доделе средстава корисницима из буџета АП Војводине за 2022. 
годину, Секретаријат ће преузети на основу писаног уговора закљученог са сваким корисником 
појединачно, а пренос средстава ће се реализовати издавањем посебног решења.  

Сва права и обавезе корисника средстава биће регулисане појединачним уговорима.  

4. Новчана средства из тачке 1. овог Решења Секретаријат ће уплатити на подрачуне корисника средстава, 
преко трансферних рачуна других нивоа власти за уплату јавних прихода  - за установе чији су оснивачи 
други нивои власти, у складу са ликвидним могућностима буџета и сходно Покрајинској скупштинској 
одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину. 

                                                           О б р а з л о ж е њ е 

 На основу члана 76. став 1. Закона о култури и 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, Секретаријат је у периоду од 20. јануара - 18. фебруара 2022. године, 
дана расписао Конкурс за суфинансирање набавке књига, других публикација и електронских књига, за јавне 
општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години (у даљем тексту: Конкурс). 
 
 На основу члана 76. став 4. Закона о култури одређено је да о избору пројекта по расписаном јавном 
конкурсу одлучује министар, односно надлежни орган аутономне покрајине, односно надлежни орган јединице 
локалне самоуправе, на образложени предлог стручне комисије коју образује орган који расписује конкурс. 
 

Комисија за контролу државне помоћи је у складу са Законом о контроли државне помоћи, Решењем 
број 110-00-00008/2016-01 донетим на 77. седници Комисије од 28. новембра 2016. године, утврдила да се 
дозвољава државна помоћ која се додељује на основу Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора  

књиге за децу и 
приручна стручна 
и научно 
популарне 
литературе 

38 Народна 
библиотека 

„Јован 
Поповић“, 

 
Кикинда 

38065 1767 4,642 друга 95,000.00 Комисија 
подржава 
пројекат који 
подразумева 
набавку нових 
наслова из 
белетристике а у 
највећој мери 
књиге за децу 

                                УКУПНО:                                                                                                                  4.000,000.00  

39 
Општинска библиотека 

"Вук Караџића" 
АЛИБУНАР 

20151 2603 12.917 

Комисија није 
разматрала Пријаву с 
обзиром да је 
Подносилац није 
доставио у 
конкурсном року 

  

          40 
Народна библиотека 

"Ђура Јакшић" 
СРПСКА ЦРЊА 

10272 825 8.031 

Комисија није 
разматрала Пријаву с 
обзиром да је 
Подносилац није 
доставио у 
конкурсном року  

  

 




