
ДОДАТАК 04 ЗА ПРОМЕНУ ПОДАТАКА 
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Шифра и назив делатности установе културе:

назив делатности
шифра делатности              

Брише се регистровани податак и уписује се:

Акт о измени оснивачког акта (потписи оснивача на акту о измени оснивачког акта установе културе у приватној
својини се оверавају у складу са законом);

Доказ о уплати прописане накнаде.

Уз пријаву за промену области културне делатности, подноси се:

Упис промене области установе делатности:

* НАПОМЕНА:
Уз пријаву промене и одговарајући додатак доставља се и прописана документација и доказ о уплати накнаде.

Област културе делатности:
Брише се регистровани податак и уписује се:

1. књижевност –стваралаштво

2. књижевност-преводилаштво

3. музика-стваралаштво

4. музика-продукција

5. музика-интерпретација

6. ликовне уметности

7. примењене уметности

8. визуелне уметности

9. дизајн

10. уметничка фотографија

11. уметничка архитектура

12. позоришна уметност –стваралаштво

13. позоришна уметност-продукција

14. позоришна уметност-интерпретација

15. уметничка игра - класичан балет-стваралаштво

16. уметничка игра-класичан балет-продукција

17. уметничка игра-класичан балет интерпретација

18. уметничка игра- народна игра-стваралаштво

19. уметничка игра-народна игра-продукција

20. уметничка игра-народна игра-интерпретација

21. уметничка игра- савремена игра-стваралаштво

22. уметничка игра-савремена игра- продукција

23. уметничка игра-савремена игра-интерпретација

24. филмска уметност

25.  остало аудио-визуелно стваралаштво

26. дигитално стваралаштво

27. мултимедији

28. остала извођења културних програма и културних 
садржаја-мјузикл

29. остала извођења културних програма и културних 
садржаја-циркус

30. остала извођења културних програма и културних 
садржаја-пантомима

31. остала извођења културних програма и културних 
садржаја-улична уметност

32. остала извођења културних програма и културних садржаја

33. делатност заштите у области непокретних културних добара

34. делатност заштите у области покретних културних добара

35. делатност заштите у области нематеријалног
културног наслеђа

36. библиотечко-информационе делатности

37. научноистраживачке и едукативне делатности у култури

38. менаџмент у култури

39. употреба информационе и комуникационе технологије
у културној делатности

40. очување, унапређење и развој културне посебности и 
очување националног идентитета националних мањина

41. друго
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