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1 ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ
1.1 ЗАРАДЕ, ДОПРИНОСИ, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА, НАКНАДЕ И
НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА
План трошкова за зараде, доприносе, социјална давања, накнаде и награде запосленима
рађен је према Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017. годину („Службени гласник РС”, број 61/17) која је у примени од
01.07.2017. године и у којој је у оквиру табеле број 20, предвиђено за:
Завод за проучавање културног развитка

Спецификација трошкова
ЕК
Опис
4111

4121

4122
4123

Плате, додаци и
накнаде
запослених
Допринос за
пензијско и
инвалидско
осигурање
Допринос за
здравствено
осигурање
Допринос за
незапосленост

Ставка буџета

24

Спецификација

Плате, додаци и накнаде
запослених (зараде)

Плате по основу цене
рада

19,000,000.00

Допринос за пензијско и
инвалидско осигурање

Допринос за пензијско
и инвалидско
осигурање

2,490,979.00

Допринос за здравствено
осигурање

Допринос за
здравствено осигурање

1,069,044.00

Допринос за
незапосленост

Допринос за
незапосленост
− Отпремнина
приликом одласка
у пензију
− Отпремнина у
случају отпуштања
с посла
− Помоћ у случају
смрти запосленог
или члана уже
породице

4143

Отпремнине и
помоћи

Отпремнине и помоћи

4144

Помоћ у
медицинском
лечењу запосленог

Помоћ у медицинском
лечењу запосленог

4151

Накнаде трошкова
за запослене

Накнаде трошкова за
запослене

4161

Награде
запосленима и
ост.посеб.расходи

Помоћ у медицинском
лечењу запосленог или
члана уже породице
Накнаде трошкова за
превоз на посао и са
посла

Награде запосленима

Јубиларне награде

Укупно

Износ

139,977.00

232,901.00

167,099.00
1,350,000.00
300,000.00

24,750,000.00
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1.2 СТАЛНИ ТРОШКОВИ
Спецификација трошкова
ЕК
Опис
4211

4212

4213

4214

4215

4219

Укупно

Трошкови платног
промета и
банкарских услуга

Енергетске услуге

Комуналне услуге

Услуге
комуникација

Ставка буџета

Спецификација

− Трошкови платног
промета
− Трошкови банкарских
услуга

− Трошкови платног
промета
− Трошкови
банкарских услуга

− Услуге за електричну
енергију
− Трошкови грејања
− Услуге водовода и
канализације
− Услуге редовног
одржавања
− Остале комуналне
услуге
− Телефони
− Услуге поште и
доставе

Трошкови
осигурања

− Осигурање имовине
− Осигурање запослених

Остали трошкови

Остали трошкови

Грејање

Износ
66,000.00

1,408,000.00

Електрична енергија

448,000.00

Градска чистоћа

138,000.00

Водовод и
канализација
Пошта
Телеком
Теленор
Интернет
Каско и обавезно
осигурање возила
− Осигурање
запослених
− Осигурање
материјалне
имовине
− Осигурање опреме
Остали непоменути
трошкови

60,000.00
105,000.00
571,000.00
125,000.00
205,000.00
50,000.00

280,000.00

44,000.00

3,500,000.00
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1.3 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
Спецификација трошкова
ЕК
Опис

Ставка буџета

Спецификација

− Трошкови дневница
(исхране) на службеном
путу
− Трошкови превоза на
службеном путу у земљи
(авион, аутобус, воз и
сл.)
− Трошкови смештаја на
службеном путу

− Трошкови
путовања у оквиру
редовног рада
установе

4222

Трошкови
службених
путовања у
иностранству

− Трошкови дневница за
службени пут у
иностранство
− Трошкови превоза за
службени пут у
иностранство (авион,
аутобус, воз и сл.)
− Трошкови смештаја на
службеном путу у
иностранство

− Сарадња са
UNESCO-м и
другим
међународним
организацијама
− Билатерална
сарадња са
иностранством
− Сарадња са
организацијама
Срба у региону и
дијаспори

4223

Трошкови
путовања у оквиру
редовног рада

Остале услуге путовања у
оквиру редовног рада

Остале услуге
путовања у оквиру
редовног рада

4221

Укупно

Трошкови
службених
путовања у земљи

Износ

150,000.00

350,000.00

30,000.00

530,000.00
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1.4 УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
Спецификација трошкова
ЕК
Опис

4231

4232

4233

4234

Административне
услуге

Компјутерске
услуге

Услуге
образовања и
усавршавања
запослених

Услуге
информисања

Ставка буџета

Спецификација

− Рачуноводствене услуге
− Остале административне
услуге

− Омладинска
задруга
− Рачуноводствене
услуге
− Остале
административне
услуге

350,000.00

− Услуге за израду и
одржавање софтвера
− Остале компјутерске
услуге

− Услуге за израду
софтвера
− Услуге за
одржавање
софтвера
− Остале
компјутерске
услуге

250,000.00

− Услуге образовања и
усавршавања запослених
− Котизације
− Друге услуге образовања
и усавршавања
запослених

− Услуге образовања
и усавршавања
запослених
− Котизација за
семинаре
− Остали издаци за
стручно
образовање

− Услуге штампања
− Медијске услуге
− Услуге информисања
јавности и односа са
јавношћу
− Услуге рекламе и
пропаганде
− Остале медијске услуге

− Press clipping
− Услуге штампања
− Услуге
информисања
јавности и односа
са јавношћу
− Услуге рекламе и
пропаганде
− Интернет сајт
Завода

4235

Стручне услуге

− Правне услуге
− Финансијске услуге
− Остале стручне услуге

− Уговор о делу
− Консултантске
услуге за послове
планирања и
вођења јавних
набавки
− Остале стручне
услуге

4237

Репрезентација

Репрезентација

Репрезентација

Укупно

Износ

200,000.00

370,000.00

950,000.00

350,000.00

2,470,000.00
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1.5 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
Спецификација трошкова
ЕК
Опис

4251

4252

Текуће поправке и
одржавање зграда
и објеката

Текуће поправке и
одржавање опреме

Ставка буџета

Текуће поправке и
одржавање зграда

Текуће поправке и
одржавање опреме

Спецификација
− Сређивање
сутерена објекта
− Сређивање
дворишта објекта
− Остали трошкови
одржавања објекта
− Редовно одржавање
и сервисирање
рачунарске и друге
опреме

Укупно

Износ

400,000.00

200,000.00

600,000.00

1.6 МАТЕРИЈАЛ
Спецификација трошкова
ЕК
Опис

Ставка буџета

4261

Административни
материјал

Канцеларијски материјал

4263

Материјали за
образовање и
усавршавање
запослених

Публикације, часописи и
гласила

4264

Материјали за
саобраћај

Издаци за гориво

4268

Материјали за
одржавање
хигијене и
угоститељство

Материјали за одржавање
хигијене

4269

Материјали за
посебне намене

Остали материјали за
посебне намене

Укупно

Спецификација

Канцеларијски
материјал
− Стручна
литература за
редовне потребе
запослених
− Стручна
литература за
образовање
запослених
Дизел гориво

− Хемијска средства
за чишћење
− Инвентар за
одржавање
хигијене
Тонери за штампаче

Износ
80,000.00

200,000.00

120,000.00

100,000.00

50,000.00

550,000.00
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1.7 ОСТАЛИ ПРИХОДИ (СОПСТВЕНА СРЕДСТВА)
Спецификација трошкова
ЕК
Опис

Ставка буџета

4131

Накнаде у натури

4141

Социјална давања
запосленима

4211

Стални трошкови

4235

Услуге по уговору

Стручне услуге

4264

Материјал

Материјали за саобраћај

5151

Нематеријална
имовина

Компјутерски софтвер

Укупно

Накнаде у натури
Исплата накнада за време
одсуствовања с посла на
терет фондова
Трошкови платног
промета и банкарских
услуга

Спецификација

Износ

− Поклони за децу
запослених

105,000.00

− Боловање преко
30 дана

380,000.00

− Трошкови
платног промета

3,000.00

− Остале стручне
услуге
− Дизел гориво
− Лиценца за антивирус софтвер
− Лиценца за
софтвер за
књиговодство
− Лиценца за
електронску
правну базу

140,000.00
140,000.00

130,000.00

898,000.00
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2 ПРОГРАМСКА ДЕЛАТНОСТ
2.1 ИСТРАЖИВАЊА
2.1.1 Е-култура
Руководиоци пројекта: Слободан Мрђа и Биљана Јокић
Технички координатори: Маријана Узуновски и Јелена Вујановић
Координатори потпројекaта о посебним областима: Драгана Мартиновић, Богдана Опачић,
Маја Маринковић, Бојана Субашић, Маша Вукановић, Пеђа Пивљанин и Ана Стојановић
Институционална сарадња: Републички завод за статистику (РЗС), Народни музеј у
Београду, Народна библиотека Србије, Архив Србије, Републички завод за заштиту споменика
културе, Народно позориште у Београду, Филмски центар Србије
Основне информације о пројекту и разлози за наставак активности
Информациони систем е-Култура, који обухвата податке о установама и удружењима у
ресору културе на територији Републике Србије, представља континуирани пројекат Завода за
проучавање развитка, који се од 2013. године одвија у партнерству са Републичким заводом
за статистику на основу потписаног протокола у сарадњи.
С обзиром на сложеност и променљивост појава у области културе – и у погледу обухвата
основних јединица и у погледу структуре података којима су оне описане – развој система
подразумева преиспитивање концептуалних решења и њихово унапређење у складу са
међународним стандардима. Поред тога, да би се систем развијао у правцу одрживости,
неопходно је постепено уводити стандардне процедуре ажурирања података, што подразумева
јасно дефинисане обавезе учесника у систему и повремена технолошка унапређења у складу
са развојем информационих технологија. Тренутно решење је на Microsoft SQL Serverу 2012,
при чему је омогућено on-line ажурирање података од стране учесника у систему, прикази
укрштених података и извештавање, што је након двогодишње паузе потребно даље
унапредити.
Информациони систем е-Култура, такође, представља основ за праћење реализације
акционог плана за спровођење Стратегије развоја културе Републике Србије и развоја база
података везаних за Министарство културе и информисања Републике Србије.
Пројектне активности планиране за 2018. годину
Током 2018. године планирано је спровођење следећих група активности:
• детаљна реструктурација података о областима које су већ обухваћене редовним
годишњим циклусима статистичких истраживања;
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•
•
•

израда одговарајућег програмског пакета у складу са одређеним потребама у погледу
структуре и обима података, процедуре ажурирања и извештавања;
ажурирање адресара и прикупљање података дефинисаних за посебне области;
припрема статистичких извештаја и публикација.

У буџетском смислу, трошкови за 2018. годину у највећој мери односе се на замену
застареле информатичке опреме, као и услуге програмирања с обзиром на план пројектовања
унапређеног информационог система, а мањи део на трошкове закупа VPS сервера.
Спецификација трошкова
ЕК
Опис

Ставка буџета

4232

Компјутерске
услуге

Услуга програмирања

5122

Административна
опрема

Машине и опрема

4214

Услуге
комуникација

Услуга интернет
провајдера

Укупно

Спецификација

Одржавање и
унапређење система
е-Култура
− Замена застареле
рачунарске
опреме
− Канцеларијска
опрема
Закуп VPS сервера
на годишњем нивоу

Износ
500,000.00

400,000.00

200,000.00

1,100,000.00

2.1.2 Културне политике у циљу дугорочног планирања културног развоја
Републике Србије
Координатори: Бојана Субашић, Богдана Опачић
Завод за проучавање културног развитка се у досадашњем раду бавио локалним
културним политикама, а последње истраживање о овој теми урађено је 2009. године. У складу
са актуелним тенденцијама, основна идеја пројекта је сагледавање стања у култури на
локалном нивоу, укључујући и културне политике и иницијативе на нивоу градова и општина
у Србији. У Републици Србији, према подацима Завода, тренутно функционише 526 јавних
установа културе, у 162 јединице локалне самоуправе које су оснивачи 90% установа културе.
Јединице локалне самоуправе креирају политике и правце културног развоја, како на
локалном, тако и на републичком нивоу. Поред јавних установа културе и цивилни сектор има
значајну улогу у обогаћивању културне понуде, промоцији друштвено одговорних вредности,
као и стваралаштва појединаца и организација. У досадашњим истраживањима Завода
мапирано је око 2.000 удружења у култури, међу којима се највећи број бави културноуметничким аматеризмом. Бројност и рад организација цивилног друштва нису довољно
видљиви, а често и неухватљиви, јер се обим и структура цивилног сектора знатно брже
мењају у односу на институционални сектор у култури.
Циљ пројекта је сагледавање стања комплетног културног система по окрузима у Србији,
како јавног тако и цивилног сектора и, захваљујући пројекту, развој информационог система
за праћење спровођења мера културних политика. Јединицама локалних самоуправа ће се
пружити подаци који ће им помоћи у креирању мера културне политике базиране на
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чињеницама. Наиме, резултате анализе користиће градови/општине у креирању локалних
планова развоја културе (у складу са чланом 7 Закона о култури). Поред података издвојиће се
и проблеми и приоритети даљег развоја културе на свим нивоима власти.
Спецификација трошкова
ЕК

Опис

Ставке буџета

4232

Компјутерске
услуге

Услуга
програмирања

Стручне услуге
Трошкови
службених
путовања у земљи

Уговори о делу

4235
4221

Дневнице

5122

Административна
опрема

Машине и опрема

4237

Репрезентација

Услуга достављања
припремљених
оброка

Укупно

Спецификација

Дефинисање структуре
података у систему еКултура
Сарадници
Дневнице истраживача и
возача ради обављања
фокус група
− Замена застареле
рачунарске опреме
− Канцеларијска опрема
Кетеринг

Износ
319,520.00
400,000.00
55,000.00

400,000.00

20,000.00

1,194,520.00

2.1.3 Закони и законодавство у култури – локални ниво
Координаторке: Ана Стојановић и Маша Вукановић
Пројекат „Закони и законодавство у култури“ је истраживачки пројекат фокусиран на
питања примене постојећих закона од значаја за развој културе те процеса промена у правном
оквиру. Истраживачки акценат је на спровођењу закона и укључивању јединица локалне
самоуправе у процесе унапређења правног оквира развоја културе. На основу резултата
ранијих истраживања које су спровели истраживачи Завода, органи власти у јединицама
локалне самоуправе у недовољној мери перципирају значај процеса измена закона у домену
културе те одредби у другим законима које се тичу културе као суштински важне за одрживи
развој. У том смислу, процеси израде нових законских решења у домену културе често се
третирају као нешто што се ради на вишим инстанцама државне управе уз евентуално учешће
локалних установа културе и организација цивилног друштва. Међутим, учешће локалних
органа власти у процесима измена правног оквира и у домену културе је изузетно важно јер се
закони односе на њих а такође је и важна њихова посвећеност примени законских одредби.
Основне групе истраживачких питања везане су за процедуре измена постојећих и
доношења нових закона и подзаконских аката, питања ефикасности у примени закона те
питања ефеката које су до сада предузети напори да се изменама правног оквира (који поред
закона у култури подразумева и законе у другим доменима као што су „Закон о планирању и
изградњи“, „Закон о основама система образовања и васпитања“, „Закон о јавним набавкама“,
итд.) подстакне развој културе превасходно на локалном нивоу. Методолошки, пројекат
подразумева анализу докумената који се односе на активности примене закона из домена
културе те одредби других закона и подзаконских аката који се тичу развоја културе на
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локалном нивоу; упоредну анализу закона и пракси у другим државама; те интервјуе са
актерима на локалном нивоу (појединачни интервјуи и фокус групе).
Резултати истраживања биће представљени у студији која ће поред анализе стања у
контексту примене законских решења у различитим областима културе (њене ефикасности и
ефектности) садржати и конкретне препоруке за даље деловање на плану израде законских
решења и модела праћења примене и ефеката законских решења. Такође, у студији ће пажња
бити посвећена и могућностима јачања законске основе за ефектно повезивање културе, науке,
образовања, туризма и екологије. Тиме ће се пружити подршка остваривању циљева
постављених у „Стратегији развоја културе 2017 - 2027“ посебно када је реч о развоју
институционалног система културе.
Спецификација трошкова
ЕК
Опис
4221

Трошкови
службених
путовања у
земљи

4237

4234

Укупно

Ставке буџета

Спецификација

Износ

Услуга друмског
превоза путника

Транспорт - путни трошкови
учесника фокус група

85,000.00

Репрезентација

Услуга достављања
припремљених оброка

Кетеринг за фокус групе

45,000.00

Услуге
информисања

Штампа публикације и
претплата за медијске
архиве

− Дизајн, прелом и штампа
публикације
− Претплата за медијске
архиве

167,500.00

297,500.00

2.1.4 Културна партиципација и културно наслеђе
Координаторке: Маша Вукановић и Маја Тодоровић
Полазиште пројекта „Културна партиципација и културно наслеђе“ налази се у
чињеници да се културне потребе јављају још у најранијем детињству а развијају током
читавог живота, те да развој ових потреба зависи од степена и врсте учешћа у културном
животу. Деца која су учествовала у програмима установа културе конципираним по
партиципативном моделу рада са децом и у одраслом добу јесу и стална публика али, део њих,
и активни ствараоци и уметници, а о томе сведоче програми „Шкозориште“ и „Школигрица“
реализовани у Центру за културу „Стари град“. Окосницу пројекта чини база података
„Култура и друге дечје игре“ у оквиру које се представљају примери добрих пракси у
подстицању културне партиципације деце предшколског и узраста основне школе.
Разумевајући наслеђе као живу компоненту развоја појединаца и заједница коју чине и
друштвене праксе и разноврсне активности у укључујући пројекте из области савременог
стваралаштва, фокус у бази је стављен на програме реализоване, односно који се континуирано
реализују у установама културе од '70-их година 20. века до данас у активној сарадњи са
предшколским установама и основним школама. Основни критеријум селекције представља
примена партиципативног модела рада са децом истакнута у описима програма, плановима и
извештајима установа културе и сарадника на програмима. На тај начин база корисницима
пружа моделе примењиве у савременој пракси а у погледу развоја културних потреба и

11

охрабривања активне културне партиципације деце и младих. Циљне групе корисника јесу
запослени и сарадници у установама и организацијама културе, педагози, васпитачи и
наставници у предшколским установама и школама али и родитељи и деца старијег узраста
који користећи савремене технологије могу формулисати предлоге за унапређење уметничког
васпитања и културног живота своје деце односно себе и својих вршњака. База је конципирана
тако да алати претраге омогућавају повезивање актера у култури и образовању чиме се пружа
подстицај јачању међуресорне сарадње.
У 2018. ће се спровести прикупљање података у војвођанским градовима (Нови Сад,
Кикинда, Панчево). Такође, планира се представљање базе на регионалном нивоу а да би се
актери из других градова и општина укључили у пројекат као и да би сами почели са
осмишљавањем и реализацијом пројеката охрабривања активне културне партиципације деце.
На тај начин база ће континуирано расти у погледу садржаја обухватајући програме који су
реализовани широм Србије. Такође, тиме ће се омогућити и потпуније праћење стања и
степена остварености циљева везаних за развој културних потреба истакнутих у нацрту
„Стратегије развоја културе Републике Србије 2017 – 2027“. Планирано је и представљање
базе на скупу InASEA који ће се 2018. године одржати у Задру (Хрватска).
Спецификација трошкова
ЕК
Опис
Ставке буџета
4221

4222

4239

Укупно

Трошкови
службених
путовања у
земљи
Трошкови
службених
путовања у
иностранству
Остале опште
услуге

Услуга хотелског
смештаја и дневнице
Трошкови
службених
путовања у
иностранству
Остале опште
услуге

Спецификација

Износ

− Хотелски смештај
− Дневнице

95,000.00

– Дневнице
– Транспорт
– Хотелски смештај

80,000.00

Трошкови дигитализације грађе

68,540.00

243,540.00

2.1.5 Ћирилица
Координатор: Синиша Стефановић
Пројекат обухвата наставак и квалитативно проширење досадашњег рада на
истраживању положаја ћирилице у Србији у складу са потребама проистеклих из рада на
нацрту Стратегије развоја културе Републике Србије од 2017-2027.
Биће спроведено анкетно социо-психолошко истраживање на националном узорку.
Сврха је преглед и увид у тренутно стање употребе ћирилице, однос према писму самом и
политици која се у том погледу води. Резултати би били основа за праћење навика везаних за
употребу ћирилице у Србији.
Такође ће бити спроведено истраживање о узроцима, проблемима и мотивацијама
везаним за употребу ћирилице и то методом фокус група (мобилни оператери; писмо, језик и
технологија; дигитални медији; штампани медији; издавачи; невладине организације) Увид би
омогућио препознавање конкретних мера и дефинисање препорука.
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Предвиђен је наставак рада на утврђивању узрока опадања употребе ћирилице у
историјском току. Поред литературе, рад обухвата архивска и истраживања у библиотекама, а
значај му је у прегледу аргумената о положају ћирилице у времену идеологија југословенства
и након распада СФРЈ. У ту сврху биће допуњена постојећа (пројекат Завода) прикупљена и
обрађена статистика употребе ћирилице у штампи чиме ће се стећи потпун преглед за период
од 1900. до 2017. године.
У оквиру спровођења политике биће истражен однос писама и садржаја књига
откупљених за библиотеке на досадашњим конкурсима Министарства културе, чиме би било
омогућено даље праћење ефеката мера.
Циљ истраживања је разумевање узрочно-последичне природе навика у коришћењу
ћирилице што ће бити основ за доношење конкретних мера и одређивање праваца даљих
истраживања развојне и контролне природе као дела континуиране културне политике
Спецификација трошкова
ЕК
Опис

Ставке буџета

4239

Остале опште
услуге

Трошкови истраживања у
архивима и библиотекама

4235

Стручне услуге

Ауторски уговор

4237

Репрезентација

Услуга достављања
припремљених оброка

Укупно

Спецификација

Скенирање и
фотокопирање грађе
− Надопуњавање
статистике о
штампаним издањима
(2012 - 2017)
− Израда интернет анкете
о употреби ћирилице
− Ангажовање стручњака

Износ
15,000.00

175,000.00

Кетеринг (фокус групе)

30,000.00

220,000.00

2.2 МЕЂУНАРОДНЕ АКТИВНОСТИ ЗАВОДА ЗА ПРОУЧАВАЊЕ
КУЛТУРНОГ РАЗВИТКА
Координаторка: Бојана Субашић
У оквиру међународних активности, Завод ће током 2018. године реализовати следеће
активности:
Завод ће у домену своје делатности настојати да обезбеди подршку, односно учествује у
изради извештаја о стању у области културе, европским телима надлежним за праћење процеса
евроинтеграција (Савет Европе, Европска комисија), као и за регионалне и европске
иницијативе и програме у које је Србија укључена (Регионални савет за сарадњу, Путеви
културе, Дунавска стратегија…).
Завод ће као партнер у оквиру Националне контакт тачке за Унеско Конвенцију о
заштити и унапређењу разноликости културних израза наставити да учествује у њеној
промоцији и имплементацији, и у прикупљању информација за потребе Четворогодишњег
извештаја. Завод ће наставити да присуствује једном од заседања Скупштине или Комитета.
Завод ће, као технички реализатор ЦДИС пројекта, односно алата за сагледавање
мултидимензионалне улоге културе у развојним процесима, наставити да прати промене у
димензијама за које је био задужен, односно у онима у којима су промене заступљене.
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У оквиру механизма сарадње Кине са земљама Централне и Источне Европе (ЦИЕЗ
16+1), Завод је учествовао у писању извештаја о стању у области културе и културних
индустрија и организацији догађаја, те ће наставити да прати стање у релевантним областима
и сарађује са партнерима из иностранства. За 2018. годину планирано је и присуство једном
од састанака представника механизма.
У оквиру своје делатности Завод ће се трудити да развија сарадњу са сличним
институцијама у иностранству на билатералној основи,али и да буде подршка у билатералној
сарадњи Министарства културе и информисања. У складу са потребама Амбасаде Републике
Србије – Рим, Завод за проучавање културног развитка реализоваће истраживање о ресурсима
установа и удружења у култури Србије за сарадњу са партнерским организацијама у
Републици Италији.
Спецификација трошкова
ЕК
Опис

4222

Трошкови
службених
путовања у
иностранству

Ставке буџета
− Услуга авио
превоза
путника
− Услуга
хотелског
смештаја
− Дневнице

Укупно

Спецификација

Авио превоз,хотелски смештај
и дневнице током
међународних активности
Завода

Износ

562.500,00

562.500,00

2.3 ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
2.3.1 Часопис Култура
Секретар редакције: Пеђа Пивљанин
Култура број 158 – припрема за штампу у пролеће.
Култура број 159 – припрема за штампу у лето.
Култура број 160 – припрема за штампу у јесен за када се планира обележавање јубилеја 50
година постојања часописа Култура.
Култура број 161 – припрема за штампу у зиму на прелазу у наредну годину.
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Спецификација трошкова
ЕК

Опис

Ставке буџета

5151

Нематеријална
имовина

Набавка
компјутерског
софтвера

4234

Услуге
информисања

Услуга
информисања

4235

Стручне услуге

4231

Административ
не услуге

4232

Компјутерске
услуге

4237

Репрезентација

Услуга лектуре и
коректуре
Услуга превода
текста и
симултаног
превођења
Услуга
програмирања
Услуга
достављања
припремљених
оброка

Укупно

Спецификација
(Часопис Култура - 2018. година:
четири броја – 158, 159, 160, 161)
Библиометријска анализа; антиплагијаризам
(програм за спречавање плагирања чланака),
АSEESTANT – програм за електронско
уређивање часописа који обезбеђује већу
видљивост истог у међународним
индексима и статистикама
Уплата за услуге CEON-а – одређивање DOI
бројева чланака у часопису, УДК бројеви
текстова у часопису Култура, Припрема за
штампу и штампа четири броја часописа
Култура, позивница на промоцију, плаката
поводом промоције, штампа визуала за
изложбу поводом јубилеја 50 година
постојања часописа Култура
Лектура/коректура текстова за 4 броја
часописа Култура

Износ

60.000,00

1.359.800,00

156.000,00

Превод и лектура текстова на стране језике

350.000,00

Дигитална платформа часописа Култура

300.000,00

Кетеринг

10.000,00

2.235.800,00

2.3.2 Укуси Златибора
Координатор: Дејан Загорац
Регион Златибора један је од најлепших и најпрепознатљивијих делова Србије, док је
привредно и туристички понекад интензивно и погрешно искоришћен ( масовни туризам уз
уништавање природе и дивљу градњу, без обраћања довољно пажње на културно-историјску
и природну баштину).
Издавање књиге о гастрономској баштини Златибора , допринело би промоцији овог дела
Србије и било комплементарно другим, сличним пројектима који се одвијају на овом подручју.
Књига би садржински и визуелно била у складу са Укусима Ђердапа, и Укусима Старе
планине (чија је реализација у току) чиме се постиже препознатљивост издања Завода за
проучавање културног развитка о гастрономској култури као делу нематеријалне културне
баштине.
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Истраживачки рад на терену одвијао би се уз помоћ стручњака активиста из локалне
самоуправе, развојних агенција и невладиних организација , са којом већ имамо успешну
сарадњу. Поред тога овде би се додатно био ангажован и приватни сектор, који је већ показао
интерес да учествује у пројекту.
Књига би се састојала из два дела – теоријског у коме би се представиле основе
нематеријалне баштине становништва Златибора, и дела са аутентичним рецептима од
аутентичних намирница.
Аутор Дејан Загорац, истраживач Завода за проучавање културног развитка, има
вишегодишње искуство у гастрономско-културолошкој публицистици. Публикација би
требало да буде двојезична, српско-енглеска, како би послужила као промотер Златибора и ван
наших граница.
Спецификација трошкова
ЕК
Опис

Ставке буџета

Трошкови
службених
путовања у
земљи

Услуга хотелског
смештаја и дневнице

4235

Стручне услуге

Ауторски уговор/уговор о
делу

4231

Административне Услуга превода текста и
услуге
симултаног превођења

4221

Укупно

Спецификација
− Хотелски смештај
− Дневнице
− Локални сарадници на
терену
− Професионални
фотограф
− Прелом публикације за
штампу
Превод публикације на
енглески језик

Износ
70.000,00

164.640,00

100.000,00

334.640,00

2.4 ЕЛЕКТРОНСКО ИЗДАВАШТВО
2.4.1 Портал културе Србије
Координатори: Мануела Граф и Синиша Стефановић
У време када интернет портали представљају значајна места на глобалној мрежи, све
више се намеће потреба за националним порталима за културу. Поједине земље већ неко време
раде на развоју таквих портала који пружају свеобухватне информације о националној култури
кроз више различитих информационих целина и апликација.
Портал културе Србије ће представити савремено стваралаштво и културно наслеђе,
институције културе и значајне локалитете, и тиме постати јединствена тачка за приступ
потребним информацијама о културном животу у Србији. Портал ће, између осталог, садржати
и адресар установа културе. Он ће бити место сусрета актера културног живота и
заинтересоване јавности, али и нека врста сервиса за субјекте у култури јер ће моћи да дођу до
информација које могу да подрже и подстакну њихове активности.
Циљ је првенствено да се култура Србије промовише и учини што видљивијом, да се
институције културе и културна понуда приближе свим грађанима и туристима, да се омогући
лакша комуникација и размена идеја међу актерима у култури.
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Спецификација трошкова
ЕК
Опис
4235

Стручне услуге

4231

Административне
услуге
Компјутерске
услуге

4232

Укупно

Ставка буџета
Уговори о делу
Услуга превода текста
Услуге за израду и
одржавање софтвера

Спецификација

Сарадници за
прикупљање и
припрему
материјала за портал
Превод текстова за
портал
Програмирање
портала

Износ
500,000.00

300,000.00
200,000.00

1,000,000.00

2.5 ПРОГРАМИ
2.5.1 Циклус трибина „Стеван Мајсторовић”
Координатори: Маја Маринковић и Дејан Загорац
Организовањем јавних трибина, дебата и промоција, Завод за проучавање културног
развитка одржава дугогодишњу традицију институције која прати и изучава трендове у
области културне политике, менаџмента у култури и културној продукцији. Завод промовише
све видове културног стваралаштва и комуникације и представља место сусретања актера
културног живота Србије, на којем су се чула најразличитија мишљења о важним питањима
културног развоја друштва. Циклус трибина ''Стеван Мајсторовић'' покренут је у знак сећања
на оснивача и директора Завода за проучавање културног развитка и има за циљ успостављање
активнијег модела комуницирања са критичким аудиторијумом.
Потреба за дебатним активностима произашла је из самих пројеката Завода, резултата и
закључака истраживања. Такође, реализацијом трибинског програма прикупљају се
материјали и информације о стању у култури који су неопходни за документаристичке
активности и представљају подлогу и припрему за нова истраживања. Трибине, дакле, имају
задатак да допуне, употпуне или испровоцирају рад на пројектима, као и да подстакну
активније партиципирање јавности у креирању стратегије културног развоја.
Циљ трибинског програма је покретање и унапређивање дијалога и сарадње између
доносиоца одлука, креатора културне политике и културних практичара. Циљну групу и
учеснике трибина чине представници установа културе из целе земље, Министарство културе
и остала министарства у Влади, уметничке организације и удружења, факултети, фондације,
уметници, културолози, компаније које спонзоришу културу и уметност, медији, студенти итд.
Одабир тема трибина конципиран је тако да одговори актуелним дешавањима у области
културе, али и да подсети јавност на дугогодишња нерешена питања која се тичу културног
система Београда и Србије.
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Спецификација трошкова
ЕК
Опис
4221

4222
4235
4234
4236

Укупно

Трошкови
службених
путовања у земљи
Трошкови
службених
путовања у
иностранству
Стручне услуге
Услуге
информисања
Услуге за
домаћинство и
угоститељство

Ставке буџета

Спецификација

Износ

Услуга друмског
превоза путника и
хотелског смештаја

Путни трошкови и
смештај за учесника

37,500.00

Услуга авио превоза
путника

Путни трошкови

43,750.00

Ауторски уговор

Модерирање
Штампа плаката и
позивница

75,000.00

Ручак

40.000,00

Услуга штампања
Угоститељске услуге

15,000.00

211,250.00

2.5.2 Галерија Завода
Координаторка: Драгана Мартиновић
Планирано је да се у Галерији Завода 2018. године настави са организовањем
изложби.
Својеврсна новина била би у одржавању пратећих програма изложби који би били
усклађени са мисијом Завода као истраживачке установе на пољу културног развоја РС. Циљ
је истаћи истраживања која се спроводе у Заводу, као и њихове резултате, а такође и издавачку
делатност Завода. Тако би свака изложба била другачије осмишљена, уз посебно формулисане
програме: предавања, пројекције, дебате, промоције и сл. Ови програми би допринели да
Галерија Завода прерасте у динамичан простор интердисциплинарног повезивања, уз
присуство не само уметника и ликовних критичара, већ и домаћих и иностраних предавача и
стручњака из различитих области.
Дугорочни циљ је да се излагачком делатношћу у Заводу организованије допринесе
приближавању визуелне уметности посетиоцима, са једне стране, али и повезивању са
градским, републичким и међународним установама и манифестацијама, као и појединцима и
медијима. Оживљавању овог аутентичног простора допринело би и спајање горњег
галеријског са доњим простором клуба и терасом – што све може да послужи за излагање
радова, разговоре, радионице и анимирање разноврсне публике.
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Спецификација трошкова
ЕК

4252

Опис
Текуће поправке
и одржавање
опреме

Ставке буџета
Услуга рестаурације
(две уметничке слике)

Спецификација

– Гордана Јоцић
„Ботичелијево пролеће“,
1978.
– Радомир Дамњановић
Дамњан, Без назива,
1961.

Укупно

Износ

100,000.00

100,000.00

2.5.3 Београдски контрапункт
Координатори: Маја Маринковић и Владимир Коларић
Министарство културе и информисања Републике Србије иницирало је пројекат
„Београдски контрапункт“ током 2017. године. У сарадњи за Заводом за проучавање културног
развитка, реализован је дводневни скуп у Београду на коме су учествовали реномирани
светски књижевници. Циљ пројекта је да се и убудуће организују сусрети на којима ће се
окупити међународни уметници и из других области: ликовне и музичке уметности,
архитектуре, кинематографије, фотографије, итд. Свима њима је заједничко промишљање и
тражење одговора на важна питања која намећу глобални процеси и промене у савременом
свету: културолошке, социо-економске, политичке, итд.
Сусрети уметника афирмисаних на међународној сцени учиниће да Београд и Србија
постану значајно место сусрета и дијалога на културној мапи Европе и света.
На тај начин ће се допринети већем присуству домаћих и страних уметника у јавности и
пружању подршке њиховом стваралаштву. У том смислу ће бити реализован књижевни
конкурс и додела награде „Новица Тадић“ младим песницима.
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Спецификација трошкова
ЕК
Опис
4222

4221

4231

Трошкови
службених
путовања у
иностранству
Трошкови
службених
путовања у
земљи

Ставке буџета

Спецификација

Услуга авио превоза
путника

Авио превоз за учеснике

Услуга друмског
превоза путника и
хотелског
смештаја

Административне Услуга превода текста и
услуге
симултаног превођења

– Трансфер аеродром-хотелаеродром
− Хотелски смештај за
учесника
− Симултани превод
− Опрема за симултани
превод

Износ
525,000.00

446,250.00

325,000.00

Услуге
образовања,
културе и спорта

Продукција кратког
филма

4235

Стручне услуге

Ауторски уговор

4237

Репрезентација

Услуга достављања
припремљених оброка

Кетеринг и репрезентација (2
дана/30 учесника)

100,000.00

Угоститељске услуге

Свечана вечера за учеснике

150,000.00

Услуга штампања

Штампа публикација

194,000.00

4242

4236
4234

Укупно

Услуге за
домаћинство и
угоститељство
Услуге
информисања

Опрема за видео снимање и
монтажа
− Транскрипт и редакција
текста
− Превод текста за
публикацију
− Хонорар модератора
− Хонорари чланова
комисије (Новица Тадић)
− Остале стручне услуге

100,000.00

320,000.00

2,160,250.00
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3 РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА
Р.б.
1
2
3
4
5
6
7

Р.б.
1
2

Основна делатност за 2018. годину
ЗАРАДЕ, ДОПРИНОСИ, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА, НАКНАДЕ И НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА
СТАЛНИ ТРОШКОВИ
ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ
МАТЕРИЈАЛ
УКУПНО

Остали приходи за 2018. годину
ОСТАЛИ ПРИХОДИ (СОПСТВЕНА СРЕДСТВА)
УКУПНО

Износ
24,750,000.00
3,500,000.00
530,000.00
2,470,000.00
600,000.00
550,000.00
32,400,000.00

Износ
898,000.00
898,000.00
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Р.б.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Програмска делатност за 2018. годину
е-Култура
Културне политике у циљу дугорочног планирања културног развоја Републике Србије
Закони и законодавство у култури – локални ниво
Културна партиципација и културно наслеђе
Ћирилица
Међународне активности Завода за проучавање културног развитка
Часопис Култура
Укуси Златибора
Портал културе Србије
Циклус трибина „Стеван Мајсторовић“
Галерија Завода
Београдски контрапункт
УКУПНО

Износ
1,100,000.00
1,194,520.00
297,500.00
243,540.00
220,000.00
562,500.00
2,235,800.00
334,640.00
1,000,000.00
211,250.00
100,000.00
2,160,250.00
9,660,000.00
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