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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ 

И ИНФОРМИСАЊА 

Број:401-01-125/2017-02 

Датум: 30.03.2017. године 

Б е о г р а д 

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 2017. годину (“Службени 

гласник РС”, број 993/16), а у вези са чланом 76. Закона о култури (“Службени гласник РС”, 

бр. 72/09,13/16 и 30/16-испр.) и Одлуке Комисије  о избору пројеката у области откривањa, 

прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, 

представљања, интерпретације, управљања и коришћења  непокретног културног наслеђа, 

број 119-01-123/2017-02 од 30. марта 2017.године, по расписаном јавном конкурсу 

Министарства културе и информисања од 11. јануара 2017. године,  министар културе и 

информисања  доноси 
 

РЕШЕЊЕ 

о додели средстава за финансирање и суфинансирање пројеката 

 у области  откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, 

вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и 

коришћења  непокретног културног наслеђа у 2017. години 

  

1. У области откривањa, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, 

вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења  

непокретног културног наслеђа, по расписаном јавном конкурсу Министарства културе и 

информисања од 11. јануара  2017. године за финансирање и суфинансирање пројеката у 

области културног наслеђа у Републици Србији за 2017. годину, финансираће се, односно 

суфинансираће се следећи пројекти : 

Ред. 

бр. 
Корисник Назив пројекта 

Одобрена  

средства 

  424- специјализоване услуге   
1.  Археолошки 

 институт,  

Београд 

Конзервација  и презентација  зидних слика са 

археолошког локалитета Амфитеатар, објекат са 

апсидом и складиште мазута-  Виминацијум 

3.000.000 

2.  Географски 

институт „Јован  

Цвијић“ 

  САНУ, Београд 

Промоција народног градитељства – изложба 

„академик Бранислав Којић: Простор у селу, 

село у простору“ 

500.000 

3.   Платонеум  д.о.о, 

Нови Сад 

Презентација Светске баштине - Манастир 

Грачаница, др Милка Чанак Медић и Бранислав 

Тодић и  Felix Romuliana (Гамзиград) др Милка  

Чанак Медић 

2.000.000 
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4.  Археолошки 

 институт, 

 Београд 

Израда пројекта конзервације, рестаурације и 

презентације неолитске архитектуре у Дреновцу 

код Параћина 

3.000.000 

  463- трансфери осталим нивоима власти  

5.  Музеј 

Понишавља, 

Пирот 

Санација  крова Куће Христића  у Пироту 

 

4.000.000 

6.  

Завод  

 за заштиту 

споменика  

културе  Краљево 

Социокултурна ревитализација Јошаничке бање 

2.фаза – Старо купатило у Јошаничкој бањи-

конзерваторско-рестаураторски радови 

 

 

3.000.000 

7.  

Завод  за заштиту 

споменика 

културе  

Крагујевац 

 Пројекат конзерваторско-рестаураторских 

радова на кући Петра Туцаковића у Честину 

Прва фаза –интервентни радови 

 

 

4.500.000 

8.    Завод  за 

заштиту 

споменика 

културе  Краљево 

Хитни конзерваторски радови и презентација 

надгробних споменика на сеоском гробљу у 

Негришорима код Лучана 

 

3.000.000 

9.   Регионални  

завод  за заштиту 

споменика 

културе  

Смедерево 

Реализација главног пројекта обнове Језавског 

бедема између Куле 7 и Куле 10 Смедеревске 

тврђаве - наставак конзерваторско -  

рестаураторских  радова - обнова Куле 9 

 

12.000.000 

10.  Музеј 

 Крајине, 

Неготин 

 

 

Пројекат уређења четири   археолошка 

налазишта у оквиру  римског Лимеса на Дунаву 

 

 

1.200.000 

11.   Завод  за 

заштиту 

споменика 

културе  Краљево 

 Црква Стара Павлица, хитне интервенције и 

израда заштитне конструкције 

 

 

3.000.000 

12.  
Завод  за заштиту 

споменика 

културе  Краљево 

Ургентна конзервација у Студеници (пирг, 

подрум и прилаз испосници Св.Саве) 

 

 

3.500.000 

13.  Регионални  

завод  за заштиту 

споменика 

културе  

Смедерево 

Увид у стање НКД на територији Подунавског и 

Браничевског округа и прикупљање података за 

ГИС 

 

 

500.000 

14.  Завод за заштиту 

споменика 

културе Града 

Београда  

Часопис „ НАСЛЕЂЕ“  број 18 

 

 

600.000 

15.  
Завод за заштиту 

споменика 

културе Панчево 

Конзерваторско - рестаураторски радови на 

санацији обалоутврде  левог светионика на 

ушћу  Тамиша у Дунав у  Панчеву 

 

4.900.000 
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16.  
Завод  за заштиту 

споменика 

културе  Краљево 

Пројекат ревитализације Ужичког града са 

подграђем, прва фаза хитне интервенције и 

поправка,  превентивне конзервације 

 

6.000.000 

17.  Завод  за заштиту 

споменика 

културе  

Крагујевац 

Пројекат санације и конзервације дела 

комплекса собрашица од 1-5 у селу Лужнице, 

Крагујевац (наставак радова- четврта фаза) 

 

3.000.000 

18.  
Завод за заштиту 

споменика 

културе Сремска 

Митровица 

 Конзервацја и рестаурација мозаика у 

просторији 14  археолошког локалитета 1А 

Царска палата  Сирмијум- 2. Фаза  завршетак 

 

 

3.000.000 

19.  
Народни 

 музеј,  

Ниш 

Израда пројектне документације за 

реконструкцију зграде музеја на АН Медијана, 

за потребе реализације сталне музеолошке 

поставке 

1.000.000 

20.  Покрајински  

завод  за заштиту 

споменика 

културе  

Петроварадин 

 

Израда  главног пројекта санације и 

рестаурације храма римокатоличке цркве 

Снежне Госпе у Жабљу 

 

 

700.000 

21.  Међуопштински  

завод  за заштиту 

споменика 

културе  

Суботица 

„Улица Браће Радић - процес настанка 

културног добра – презентација“ (изложба, 

каталог и предавање) 

 

 

500.000 

22.  Завод  за заштиту 

споменика 

културе  

Крагујевац 

Конзерваторско-рестаураторски радови на  

цркви брвнари  Св.Петра и Павла у Даросави 

код Аранђеловца- наставак радова 

 

3.000.000 

23.  Покрајински 

завод за заштиту 

споменика 

културе 

Петроварадин 

Израда пројектно-техничке документације за 

реконструкцију и адаптацију Житног магацина 

у Новом Бечеју 

 

 

1.200.000 

24.  
Народни  

музеј, 

 Зајечар  

 

Обележавање десетогодишњице од уписа 

Гамзиграда –Ромулијане на Унескову листу 

Светске баштине: Гамзиград-Ромулијана, 

Светска културна  баштина. Где смо након 

десет година и како даље?   

500.000 

25.  Завод за заштиту 

споменика 

културе Ваљево 

 

 Реконструкција храма посвећеног Ваведењу 

Пресвете Богородице у Славковици 

 

 

9.800.000 

26.  Покрајински 

завод за заштиту 

споменика 

културе 

Петроварадин 

Учешће и стручно усавршавање конзерватора 

на међународној конференцији „Очување и 

унапређење историјских градова“ 

 

 

200.000 

27.  Завод за заштиту 

споменика 

Израда предлога одлука о утврђивању 6 добара 

под претходном заштитом за НКД 

500.000 
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културе Ваљево  

 

28.  

Музеј 

Крајине, 

 Неготин 

 

 

Израда пројектно-техничке документације за 

извођење конзерваторско-рестаураторских 

радова  на објектима резиденцијално -

меморијалног комплекса Врело – Шаркамен, 

као дела ширег пројекта „Врело – Шаркамен, 

археолошка истраживања, презентација и про-

моција“ 

700.000 

29.  Завод  за заштиту 

споменика 

културе  

Крагујевац 

Публикација – Едиција „Наслеђе: Воденице 

Шумадије“ 

 

700.000 

30.  Завод за заштиту 

споменика 

културе Града 

Београда 

Извођење радова на текућем одржавању 

документационог центра у Заводу за заштиту 

споменика културе Града Београда 

 

3.000.000 

31.  Завод за заштиту 

споменика 

културе Града 

Новог Сада 

  

Испитивање утицаја динамичких оптерећења 

узрокованих колским саобрађајем на 

конструкцијске склопове Петроварадинске 

тврђаве 

 

1.000.000 

32.  Завод за заштиту 

споменика 

културе Сремска 

Митровица 

Санација дела кровног покривача археолошког 

локалитета 1А, Царска Палата Сирмијум 

 

 

8.500.000 

33.  Завод  за заштиту 

споменика 

културе  

Крагујевац 

Израда и штампање публикације – Едиција 

„Наслеђе: Цркве народног стваралаштва“ 

 

 

600.000 

34.  Завод за заштиту 

споменика 

културе Краљево 

Пројекат превентивне конзервације Градине  

(Радаљево/Трешњевица) 

3.000.000 

35.  
Завичајни музеј  

Прибој 

Истраживање, презентација и израда техничке 

документације за објекте традиционалног 

градитељства Југозападне Србије и Подриња 

1.000.000 

36.  Народна 

библиотека Јован 

Поповић, 

Кикинда  

Рестаурација ентеријера културног добра – 

Народне библиотеке у Кикинди  

3.000.000 

 

 

481- дотације невладиним удружењима 

 

 

37.  Друштво 

конзерватора 

Србије, Београд 

Гласник Друштва конзерватора Србије, бр. 41 

 

1.300.000 

38.  Друштво 

конзерватора 

Србије, Београд 

 

Едукативна радионица 

„Археолошка налазишта са мозаицима: праћење 

и одржавање“ 

 

700.000 

39.  Национални 

комитет Икомос 

Србије, Београд 

Часопис  „Модерна Конзервација“, бр.5 

 

 

1.300.000 
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40.  Друштво 

конзерватора 

Србије, Београд 

Радионица и семинар  “Конзервација камена“ 

археолошко налазиште Царичин Град 2017 

 

700.000 

41.  Манастир Светих 

Благовести - 

Градац, Брвеник 

Монографија „  Градац“ 

 

 

900.000 

42.  Центар за 

промоцију 

културе и 

уметности – Ars 

Quadra, Београд 

Радионице за промоцију културног наслеђа кроз 

конвенције о култури у општинама Прибој и 

Пријепоље 

 

 

500.000 

43.  Центар за 

истраживање и 

промоцију 

културног 

наслеђа Хери Таг, 

Инђија 

Трагом баштине Пејачевића 

 

 

 

500.000 

44.  Савез потомака 

ратника Србије 

1912–1920, 

Београд 

Споменици јунака из Великог рата „Лоцирај-

идентификуј-овековечи „ 

Web-mobile-gis платформа 

 

1.000.000 

45.  Центар за 

унапређење 

едукативног и 

културног 

стваралаштва 

Видик, Београд 

Светско српско непокретно културно наслеђе – 

оком детета 

 

 

 

500.000 

424- специјализоване услуге 8.500.000 

463- трансфери осталим нивоима власти 91.100.000 

481-дотације  невладином сектору 7.400.000 

(424+463+481) УКУПНО 107.000.000 

   

О б р а з л о ж е њ е 

Министарство културе и информисања  је  11.јануара 2017. године, на основу члана 

76. став 1. Закона о култури („Службени гласник РС”, број 72/09,13/16,30/16-испр.), 

расписало  Конкурс за  финансирање пројеката у области заштите културног наслеђа у 

Републици Србији у 2017. години, између  осталих у члану 4. став 1. и за  област 

истраживања, заштите и коришћења  непокретног културног  наслеђа. Конкурс је био 

отворен од 11. јануара 2017. године до 12. фебруара  2017. године  и на њега је стигло укупно 

148  предлога-пријава.   Министар културе и информисања је Решењем број: 119-01-97/2017-

02 од 09. марта 2017. године образовао Комисију за избор пројеката из области откривањa, 

прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, 

представљања, интерпретације, управљања и коришћења  непокретног културног наслеђа  у 

2017. години.  Комисија је од 148 конкурсних  пријава из области непокретног културног  

наслеђа, одобрила укупно 45 пројекатa, у укупном износу од  107.000.000  динара. 

 



Kouucraja je uponepr4Jra npaBoBpeMeHocr, KoMrIJIerI,IpaHocr cBI,Ix ilpllcrllr:Il4x rIpI4JaBa-

rrpeAnora, yBr,rAoM y rrpucreny AoKWeHTaIII4jy. Haron lI3BpIIreHoI' AertubHol' npelneAa cBrIX

BnJrr4AHLrx npujana rr r{3BprxeHe Birnopl43aullje Ltcrt4x, Konu.rcuja je upnueuovt rpurepujyua us

Ypea6e o rpurepuj)a{rrMa, Mepr{JrlrMa Lr Harruny Iaa6opa npojercara y Kynrypu roju ce (pnnancupajy ra

"y6""a""rpajy 
us 6yuera Peuy6m.rre Cp6uje, ayroHoMHe norpajune, oAHocHo je4Ianuqa noKanHe

.*oynpu"e 1"Cnyx6eHr.r Dracur.rK PC", 6p. 105116), Aouena Oaryry o ras6opy npojexara 6poj: 119-

0l-123D017-02 ot 30. rvrapra 2017. roAr4ue, roju he ce (funaucvrparil, oAHocHo cy([znancuparvrt43

6ygera Peuy6ruxe Cp6nje.
Mugr,rcrap KyJrrype u nnlpopruucarua, Ha ocHoBy rope HaBeAene O4lyre Korrancuje, AoHocI'I

Peurerre o AoAeJrr.r cpeAcraBa 3a SunaHcuparre u cy([nnancuparre upojeKara ]I3 o6lacrpr o6uacrra

oTKpr,rBilba, npr.rKynJbarba, r{cTpa)KtrBaHba,, AOKyMeHTOBaIba, npoyqaBa}ba, BpeAHoBaEba' 3aIIITIITe,

oqyBarba, rrpeAcraBJbarba, r.rHTepnperauuje, yupaBJbarba I{ Kopnlrlherra HenoKperHor KyJITypHor

uacnefa y 2}I/.rotranlr, r<ojn he ce (fuuancuparv vItr4 cyi[unancuparfi y 2017. roAHHIl I{3

cpeAcraBa o6es6efenux 3axonou o 6ylJery Peuy6nuxe Cp6uje sa 2017. roALIHy (,,Cnyx6enu

,nu.r"* PC", 6poj 9912016) ca flporpau a t202- Yuaupeferre crlcreMa 3allrrl,rre KyJlrypHor uactetla,

nporpaMcKa a1Tr,rBHocr 0001 - flo4prura ucrpaxl{Barby, 3aIITTLITLI vt oqyBarby HerloKperHor

KynrypHor nautetla, erc.ruracu$uxaquja 424,463 u 481.

Ono peure6e ce o6janryje Ha 3BaHr.rqnoj unrepHer crpaHr.r MuuucrapcrBa Kynrype r
uu$oprr,rucana.

Y cxna4y ca HaBeAeHou O4lyroM, Kao r4 paclonoxr{Bl{M cpeAcrBl{Ma onpeAeJbeHLIM 3a re

HaMeHe y 6yuery Peny6nur<e Cp6uje y 2017. roALIHI4, oAnfreHo je xao y ALIcrIo3I'IrI'IBy oBor peruelba.

vllvrcrBo o TIPABHOM CPEACTBV:
IIporuB oBor peruerba Mo)Ke ce

rroKpeHyrl,I yupaBHllt crop rpel vupaBHHM CyAOM

y poKy o.U 30 laHa oA AaHaAocraBJbarba Perue6a

HI{CTAP

uh


