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На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и
6/20), Уредбе 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 и 24/19) и у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине
Војводине за 2020. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/19, 12/20- ребаланс, 19/20 – ребаланс, 22/20ребаланс и 25/20-ребаланс), Решења о употреби текуће буџетске резерве 127 број: 401-7/2020-16 од
13.фебруара 2020. године и са Образложеним предлогом Комисије за културну област – сценско
стваралаштво, број 137-451-27/2020-05, од 2. јуна 2020. године, покрајински секретар за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама доноси

РЕШЕЊЕ
о додели средстава по расписаном јавном
Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројекaта савременог стваралаштва

у АП Војводини у 2020. години

Раздео 07, функционална класификација 820- услуге културе,

Програм 1203 - јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, ПА 1005 - подршка развоју
сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра, извор финансирања 01 00 – Општи приходи и
примања буџета -

1. У области - сценско стваралаштво и по Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката
савременог стваралаштва у АП Војводини у 2020. години (у даљем тексту: Конкурс) који је
расписао Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским
заједницама у периоду од 18. јануара – 18. фебруара 2020. године, финансираће-суфинансираће
се пројекти у укупном износу од 20.000.000,00 динара (двадесетмилионадинара) који су
распоређени по следећим програмским активностима и економским класификацијама:





економска класификација 4511 - текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима у износу од 1.000.000,00 динара
економска класификација 4631 – текући трансфери осталим нивоима власти у износу од 7.000,000,00 динара
економска класификација 4819 - дотације осталим непрофитним институцијама
у износу од 12.000,000,00 динара

Пројекти који ће се финансирати-суфинансирати наведени су табелама.

