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                        Број: 137-451-55/2022-03                                              Датум: 23. новембар 2022. године 

 На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16 – испр., 6/20, 47/21 
и 78/21), Уредбe 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), у 
складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину 
(„Службени лист АПВ“, бр. 54/21 7/22-ребаланс и 37/22-ребаланс ) и са Решењем о додели средстава по расписаном 
јавном  Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката од значаја за културу и уметност националних мањина 
– националних заједница у АП Војводини у 2022. години, број: 137-451-55/2022-03 од 20. априла 2022. године, 
покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси 

 
РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање - суфинансирање пројеката од 
значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 2022. 

години  
 

-Раздео 07, функционална класификација 820 - услуге културе,  
извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања из буџета 

 програмска активност 10011001 - Подршка културној делатности националних мањина  
 

1. У Решењу о додели средстава по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање 
пројекaта од значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП 
Војводини у 2022. години број: 137-451-55/2022-03 од 20. априла 2022. године текст у тачки 1. мења се и 
гласи: 
 
1. „Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама (у даљем 

тексту: Секретаријат) ће у 2022. години финансирати - суфинансирати пројекте од значаја за културу 
и уметност националних мањина - националних заједница у областима заштите нематеријалног 
културног наслеђа и савременог уметничког стваралаштва и издавачке делатности на језицима 
националних мањина - националних заједница у АП Војводини у укупном износу од 

 
14.780.000,00 динара 

 
У области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних 
мањина – националних заједница, суфинансираће се пројекти у укупном износу од 
 

11.400.000,00 динара  
распоређених по следећим економским класификацијама: 
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економска класификација износ новчаних средстава 

4631 – текући трансфери осталим нивоима власти 600.000,00 динара 

4819 – дотације осталим непрофитним институцијама 10.800.000,00 динара 

 
У области издавачке делатности на језицима националних мањина – националних заједница, 
суфинансираће се пројекти у укупном износу од 
 

3.380.000,00 динара  
распоређених по следећим економским класификацијама: 

економска класификација износ новчаних средстава 

4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 600.000,00 динара 

4819 – дотације осталим непрофитним институцијама 1.530.000,00 динара 

4511 -  Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 

1.250.000,00динара 

 
2. У Решењу о додели средстава у табели Област заштите нематеријалног културног наслеђа и 

уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница суфинансираће се следећи 
пројекти,  брише се тачка под редним бројем 94. и тачка под редним бројем 158, те досадашње тачке под 
редним бројевима 95. до 157.  постају тачке под редним бројевима 94. до 156, а досадашње тачке под 
редним бројевима 158. до 159. постају тачке под редним бројевима 156. до 157. На крају табеле Област 
заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва националних мањина – 
националних заједница, број:  „11.500.000,00“, замењује се бројем:  „11.400.000,00  “. 

3. У Решењу о додели средстава у табели Област издавачке делатности на језицима националних 
мањина – националних заједница суфинансираће се следећи пројекти, брише се тачка под редним 
бројем 1. и тачка 12, те досадашње тачке под редним бројевима 2. до 11. постају тачке под редним 
бројевима 1. до 10, а досадашње тачке под редним бројем 12. до 35. постају тачке под редним бројевима 
11. до 33. На крају табеле Област издавачке делатности на језицима националних мањина – националних 
заједница, број:  „3.500.000,00“, замењује се бројем:  „3.380.000,00  динара“. 

 4. У образложењу у тексту табеле: Списак пројеката из области заштите нематеријалног културног 
наслеђа и уметничког стваралаштва националних мањина – националних заједница  који су подржани: 
брише се тачка под редним бројем 94. и тачка 158, те тачке под редним бројевима 95. до 157. постају 
тачке под редним бројевима 94. до 156, а досадашње тачке под редним бројевима 158. до 159. постају 
тачке под редним бројевима 156. до 157. 

 У образложењу у тексту табеле: Списак пројеката из области издавачке делатности на језицима 
националних мањина – националних заједница који су подржани: брише се тачка под редним бројем 1. 
и тачка 12, те досадашње тачке под редним бројевима 2. до 11. постају тачке под редним бројевима 1. 
до 10, а досадашње тачке под редним бројем 12. до 35. постају тачке под редним бројевима 11. до 33.  

5. Ово решење примењује се од 24. новембра 2022. године и објављује се на сајту Покрајинског 
секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама. 

       
                                               О б р а з л о ж е њ е 
 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама је 
обавештен да је Фондација Петар Пифат - Музеј града Петроварадина избрисана из регистра АПР-а, јер је 
председник Петар Пифат  преминуо почетком ове године, надаље Клуб историчара Кикинда и Друштво 
интелектуалаца Браћа Тан су одустали због недовољних средстава за реализацију пројеката. Клуб 
историчара је 03. јуна 2022. послао допис да одустаје од пројекта, док је Друштво интелектуалаца Браћа 
Тан послало допис 06. јуна 2022. године. Наведеним корисницима је укупно одобрено 220.000,00 динара. 

 



l4naiyhn Y B4AY HaBeAeHo y raqKu 1. Peu.lerua o AoAenv cpeAcraBa il3Hoc o4 15.000.000,00 4ruapa,sanneruyje ce l'3HocoM ogL4.78o.000,00 4ranapa. v o6nacru 3aurhre HennarepujanHor Kynrypuor uacnefa NyMerHht{Kor crBapanaurBa HaLUoHa.nHrx Ma}bxHa - HaqhoHa.flHt4x saje4Hrqa, 6poj: ,,11.500.000,00-,sanneruyje ce 6pojenn: ,,L1.400.000,00", a y o6nactu x34aBaqKe AenarHocl4 xa jesuqunna HaqnoHanHux
MaFbrHa - HaqhoHanHrx aaje4Hnqa, 6poj: ,,3.500.000,00,,, 3aMelbyje ce 6pojenn: ,,3.3g0.000,00 4rHapa,,.

Y ta6enu, o6aacrsaurhre HeMare puianuor KynrypHor Hacne[a h yMerHr4r{Hor crBapa,flaurBa Haq,no HanHVx
MalbhHa - HaqxoHanHux aaje4nuqa cyQr,traHcupahe ce cre4ehu npojexrr: 6prLre ce raqKa noA peAHilM
6pojenn 94' r raqxa 1-58, re AocaAauFbe raqKe noA peAHrM 6pojesranna 95. 4o 157. nocrajy rar{Ke noA peAHklM
6pojeeranna 94' no L56, a AocaAauFbe raqxe noA peAHxM 6pojearnna 158.4o 159. nocrajyraqKe noA peAHr4M
6pojearanna 156' 4o 757.y ralenu o6nacr x3AaBaqKe AenarHocn4 Ha jearqrnna Hal{hoHa.nHhx MabrHa -HaquoHanHhx aajegnrqa cyQrauaucupahe ce c.ne,qehr npojexru: 6pru.re ce raqKa noA peAHtaM 6pojenn L. u raqxa
L2' te $oca4auFbe raqKe noA peAHxM 6pojearama 2. go 71,. nocrajy raqKe noA peAHxM 6pojearanna L. 4o L0, a
AocaAaulbe ra'{Ke noA peAHuM 6pojenn 12. go 35. nocrajy raqKe noA peAHuM 6pojeeranna 11. 4o 33.v o6pasnoxeby y reKcry ra6ene: cnrcax npojexara uE o6nactu 3arurr4re uennareprjanHor KynrypHor
uacaefa x yMerHutlKor crBapanaurBa HaLlxoHa.nHr4x MaFbuHa - HaqloHanxrx aaje4Hrqa u cnrcax npojexara
us o6nacru r3rqaBar{Ke AenarHocrl4 xa jesrqrnna HaquoHa.nHhx MaFbilHa - HaqltoHaauux aaje4xraqa 6pr,ruy ceravxe xoje ce oAHoce Ha HanpeA HaBeAeHe KoprcHl,tKe.

36or o4ycraHKa Kopl4cHhKa, yKynaH il3Hoc cpeAcraBa 3a pacnoAeny no pacnhcaHoM jaeHonn KoHxypcy sa
QnHaxcrparoe - cy$r'rHaHcrpalbe npojexara o4 aHauaja 3a Kynrypy 14 yMerHocr HaqhoHanHrx MalbhHa -HaLlhoHanHrx saje4nraqa y At'l Bojeo4unr,r y 2022. toAulu je 14.780.000,00 4rHapa. V o6nacrh 3aurhre
nennareprjanHor KynrypHor Hacrefa r ynnerHilqKor crBapa,flauJTBa HaqhoHanHhx MaFbilHa - HaqroHa,nHux
saje4xrar'1a 11'400.000,00 4unapa, a y o6nacr I43AaBaqKe AenarHocn4 na jesrqrnna HaquoHanHr4x Ma16HHa -HaqhoHanHux saje4uraqa 3.390.000,00 4ruapa.

v cseruy ocranoM o4pe46e Peruerua o AoAenx cpeAcraBa no pacnrcaHonn jaauonn Konxypcy sa
Quuaucrparue - cyQruaHcupalbe npojexara o4 axauaja 3a Kynrypy l,r yMerHocr HaquotanHrlx MalbhHa -HaqroHa'nHhx :aje4xrr-1a y AI1 BojeoAnHu y 2022. ro1nau, 6poj: L37-4s1,-55/2022-o3 og 20. anpuna 2022.
ro4ilHe, ocrajy Ha cHa3u.

v cxla4y ca qnaHoM 16. cras 5' n24. c:ae2.l-loxpajrncxe cKynuruHcKe oAnyKe o noxpajrncxoj ynpaau,
nponhcaHo je 4a ce peuerbeM opTryuyje o noje4rHauHhM crBaphMa, y cK.[aAy ca nponilc una r4a noxpajrncxu
ceKperap npeAcraB/ba noxpajuucxil ceKperapujar r 40Hocu aKra aa xoja je oanar.uheH.

Ha ocHoey HaBeAeHor peueHo je xao y Ahcno3ilrt4By.
Oeo peu:erue ce o6jaaruyje Ha hHrepHer crpaHrqta

uuQopnnr,rcatue r o4Hoce c BepcKr4M saje4nrqana.
Vnyrcreo o npaBHoM cpeAcrBy:
flporre oBor peuJelba Moxe ce noKpeHyru ynpaBHt4 cnop

4aHa o6jaeluuBalba oBor peueFba.

floxpajuucxor ceKperaprajara sa xyrrypy, jaexo

npe4 VnpaeHxM cyAo_M-y poxy o4 30 AaHa oA
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