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На основу члана 41. став 1. тачка 1) Закона о утврђивању надлежности Aутономне
Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 – Одлука УС), члана 77.
Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), Правилника о
начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање дела текућих расхода и издатака
репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза којима
се доприноси развоју културе у АП Војводини („Службени лист АПВ“, бр. 23/16), а у складу
са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за
2019. годину („Службени лист АПВ“, бр. 60/18) и члановима 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 и 29/17), покрајински секретар за културу, јавно информисање и
односе с верским заједницама доноси
РЕШЕЊЕ
о утврђивању репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких
удружења и савеза у 2019. години и расподела средстава за суфинансирање дела
њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси развоју културе у АП
Војводини у 2019. години

1. Овим решењем утврђује се списак репрезентативних удружења у АП Војводини
и других уметничких удружења и савеза у 2019. години (у даљем тексту: Корисници), а
којима се додељују средства за суфинансирање дела текућих расхода и издатака
којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2019. години, у укупном износу
од 3.750.000,00 динара (словима: тримилионаседамстопедесетхиљададинара и
00/100), са раздела 07 00, функционална класификација 820, извор финансирање 01 00
– Општи приходи и примања буџета, програм 1201 – Уређење и развој система у
области културе и информисања, програмска активност 1003 – Суфинансирање рада
репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП
Војводине, економска класификација 4819 - дотације осталим непрофитним
институцијама.
2. Утврђује се списак Корисника и расподела средстава из буџета Аутономне
покрајине Војводине за 2019. годину за суфинансирање дела њихових текућих расхода и
издатака у 2019. години којима се доприноси развоју културе у АП Војводини у 2019.
години и то:

Ред. број

Назив корисника

Износ

1.

ДРУШТВО КЊИЖЕВНИКА ВОЈВОДИНЕ

530.000,00

2.

УДРУЖЕЊЕ КОМПОЗИТОРА ВОЈВОДИНЕ

520.000,00

3.

САВЕЗ УДРУЖЕЊА ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ –
СУЛУВ

540.000,00

4.

УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИХ УМЕТНИКА ПРИМЕЊЕНИХ
УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНЕРА ВОЈВОДИНЕ – УПИДИВ

540.000,00

5.

УДРУЖЕЊЕ ФИЛМСКИХ И ТВ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ

150.000,00

6.

САВЕЗ ДРАМСКИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ

260.000,00

7.

УДРУЖЕЊЕ БАЛЕТСКИХ УМЕТНИКА ВОЈВОДИНЕ

120.000,00

8.

ЗАЈЕДНИЦА ПРОФЕСИОНАЛНИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ

200.000,00

9.
10.
11.

ЦЕНТАР ЗА ЛИКОВНО ВАСПИТАЊЕ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
ВОЈВОДИНA ТОН-УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА И
ИЗВОЂАЧА
САВЕЗ УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА АМАТЕРА ВОЈВОДИНЕ
УКУПНО:

250.000,00
100.000,00
540.000,00
3.750.000,00

Одобрена средства не могу премашити износ од 45% од укупних текућих расхода
и издатака Корисника, на годишњем нивоу, чији се текући расходи и издаци
суфинансирају.
3. Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће закључити са сваким Корисником
посебан уговор. Пренос средстава Корисницима ће се реализовати издавањем
посебног решења, уплатом на њихов подрачун, отворен код Управе за трезор, у складу
с ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине.
4. Коришћење средстава из тачке 1. овог решења подлеже контроли буџетске
инспекције Аутономне покрајине Војводине у погледу примене закона у области
материјално - финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава.
Корисници су у обавези да буџетској инспекцији омогуће несметану контролу
коришћења средстава.
5. Корисници су дужни да средства из тачке 1. овог решења користе према
намени утврђеној уговором, као и да Секретаријату доставе наративни извештај о
реализацији активности за које су им средства одобрена од стране Секретаријата и
извештај о наменском коришћењу средстава са пратећом финансијском
документацијом, у року наведеном у уговору који се закључује између Секретаријата и
Корисника.

О б р а з л о ж е њ е
Чланом 77. став 1. Закона о култури, утврђено је да Република Србија, аутономне
покрајине и јединице локалне самоуправе могу суфинансирати текуће расходе и издатке
установа и других субјеката у култури који се не финансирају редовно из њихових буџета,
ако својим програмима трајније задовољавају културне потребе грађана на одговарајућем
подручју. Ставом 2. наведног члана установе, односно други субјекти у култури, уз захтев
за суфинансирање подносе извештај о петогодишњем раду и стратешки развојни план за
наредних пет година. Ставом 3. истог члана утвђено је да висина средстава за
суфинансирање текућих расхода и издатака по овом основу не може премашити износ од
45% од укупних текућих расхода и издатака установа културе, односно других субјеката у
култури, чији се текући расходи и издаци суфинансирају, док је ставом 4. прописано да ће
надлежни орган аутономне покрајине закључити уговор о суфинансирању текућих расхода
и издатака са установом, односно другим субјектом у култури, у трајању од једне године.
За намену наведену у тачки 1. овог решења, сагласно члану 56. став 2. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС‟, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18 и
31/19) закључује се уговор са Корисницима, а пренос средстава ће се релизовати
издавањем посебних решења, у складу с ликвидним могућностима буџета и
динамиком реализације активности Корисника.
На основу члана 5. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за
суфинансирање дела текућих расхода и издатака репрезентативних удружења у АП
Војводини и других уметничких удружења и савеза којима се доприноси развоју
културе у АП Војводини, утврђено је да Корисници испуњавају следеће критеријуме:
· имају статус репрезентативног удружења у култури утврђен Одлуком Владе
Републике Србије, или спадају у друга уметничка удружења и савезе којима
се доприноси развоју културе и уметности у АП Војводини,
· својом основном програмском делатношћу представљају посебност,
препознатљиву на културној мапи АП Војводине и Републике Србије и
· својим програмским садржајима и резултатима рада евидентно примењују
савремене принципе, моделе и стандарде рада и тиме у значајној мери
унапређују промоцију културног и уметничког стваралаштва, заштиту
културне баштине и очување нематеријалног наслеђа, народа и
националних мањина – националних заједница у АП Војводини.
У складу са наведеним критеријумима, утврђен је списак Корисника у тачки 2. овог
решења.
У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2019. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама за 2019. годину у оквиру
раздела 07 00 – Покрајински секртераијат за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама, функционална класификација 820 – Услуге културе, програм
1201 – Уређење и развој система у области културе и информисања, програмска
активност 1003 – Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких
(струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине, извор финансирање 01 00 –
Општи приходи и примања буџета, планирана су средства у укупном износу од
3.750.000,00 динара на економској класификацији 4819 - дотације осталим
непрофитним институцијама за суфинансирање дела текућих расхода и издатака
репрезентативних удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза у
2019. години којима се доприноси развоју културе у АП Војводини.

