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На основу члана 2. тачка 3. у вези са чланом 28. став 3. члана 41. и члана 50. Закона о 
буџетском систему («Службени  гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13-испр.  108/13, 142/14,  68/2015 - др. Закон, 103/2015, 99/16 и 113/17) и члана 14. став 2. 
Покрајинске скупштинске одлуке о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. 
годину ("Сл. лист АПВ", број 17/2018) и у складу са  Упутством о методологији и динамици 
израде измена и/или допуна финансијског плана корисника буџетских средстава Аутономне 
покрајине Војводине за 2018. годину, односно финансијског плана корисника буџетских 
средстава усклађеног са апропријацијама одобреним Покрајинском скупштинском одлуком о 
ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину, број 102-402-61/2018-01 од 
04. априла 2018. године, покрајински секретар за културу,  јавно инфоримсање и односе 
с верским заједницама доноси: 

 
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА КУЛТУРУ,   

ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
Финансијски план Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с 
верским заједницама за 2018. годину акт број 137-400-19/2017-06 од 4. јануара 2018. године, 
мења се и гласи: 

 
"I ПРИХОДИ, ПРИМАЊА И ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА 
 
Приходи, примања и пренета неутрошена средства из ранијих година у Покрајинској 
скупштинској одлуци о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину 
утврђени су у висини од 2.178.642.382,66 динара, а преглед планираних средстава дат је у 
следећој табели: 

 
07 00 
Шифра  Назив  Износ 

01 00 
 
Приходи из буџета  

 
647.889.569,49 

820  Услуге културе  254.985.826,07 
830  Услуге емитовања и штампања  371.325.729,90 
840 Верске и остале услуге заједнице 21.578.013,52 
 УКУПНО 07 00:  647.889.569,49 

 
07 01 Индиректни корисници у области културе 
 

Шифра Назив Износ 
01 00 Приходи из буџета 1.304.987.235,64 

03 00 Социјални доприноси 4.760.000,00 
771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 4.760.000,00 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 

136.262.341,70 

742131 Приходи од продаје добара и услуга од стране 
 тржишних организација у корист нивоа АПВ 93.300.170,95 

742132 Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у државној својини ко 800.000,00 

742135 
Приходи од давања у закуп, односно на 
коришћење непокретности у покрајинској 
својини 

100.000,00 



742331 Приходи које својом делатношћу остваре 
 Органи  АП Војводина 1.027.000,00 

745131 Мешовити и неодређени приходи у корист  
Нивоа АПВ 41.035.170,75 

05 00 Донације од иностраних земаља 6.399.000,00 
731131 Текуће донације од иностраних држава у корист  

нивоа АПВ 6.399.000,00 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 57.734.762,00 
733133 Текући трансфери од градова у корист АП 

 Војводине 
57.734.762,00 

07 07 Трансфери од других нивоа власти –средства из 
буџета Републике Србије 

2.000.000,00 

733131 Текући трансфери од Републике у корист  
нивоа АПВ 

1.500.000,00 

733231 Капитални трансфери од Републике у 
корист нивоа АП Војводина 

500.000,00 

08 00 Добровољни трансфери од физичких и  
правних лица 

2.360.000,00 

744131 Текући добровољни трансфери од физичких и  
правних лица 

2.360.000,00 

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 980.000,00 
811122  Примања од продаје непокретности у државној  

својини које користе органи АП Војводина 
20.000,00 

811131 Примања од откупа станова у државној 
својини 50.000,00 

812131 Примања од продаје покретних ствари у корист  
нивоа АП Војводина 

500.000,00 

822131 Примања од продаје залиха производње у корист 
 нивоа АП Војводина 

300.000,00 

823131 Примања од продаје робе за даљу продају 110.000,00 

12 00 Примања од отплате датих кредита 
и продаје финансијске имовине 

10.000,00 

921631 Примања од отплате датих кредита датих  
домаћинствима у земљи у корист нивоа АПВ 

10.000,00 

13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година 

65.373,42 
 

321311 
 

Нераспоређени вишак прихода и примања 
из ранијих година 

65.373,42 
 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година – додатна средства 

7.291.254,16 

311712  Пренета неутрошена средства за посебне 
намене 1.047.574,41 

321311 
 

Нераспоређени вишак прихода и примања 
из ранијих година 

6.243.679,75 
 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 

2.845.346,25 

311712  Пренета неутрошена средства за посебне 
намене 

1.077.561,25 
 

321311 Нераспоређени вишак прихода и примања из 
 ранијих година 

1.767.785,00 
 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 5.057.500,00 
732321 Текуће помоћи од ЕУ 5.057.500,00 



 
  

Укупно за главу 07 01: 
 

1.530.752.813,17 
 

 
II ПЛАН РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
 
Распоред расхода и издатака Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама утврђених Покрајинском скупштинском одлуком о ребалансу 
буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину ("Сл. лист АПВ", бр. 17/2018) у укупном 
износу од 2.178.642.382,66 динара дат је у следећој табели: 
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07 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО
ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с
верским заједницама

Програм 1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

Програмска

активност 1001
Подршка културној делатности националних мањина

820 Услуге културе

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

400.000,00 400.000,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

6.100.000,00 6.100.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

6.100.000,00 6.100.000,00

01 00 6.100.000,00 6.100.000,00Приходи из буџета

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 6.500.000,00 6.500.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1001 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00 Приходи из буџета 6.500.000,00 6.500.000,00

Укупно за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права
и слобода

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

Извори финансирања за програм Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода

01 00 Приходи из буџета 6.500.000,00 6.500.000,00

Програм 1201 Уређење и развој система у области културе и информисања

Програмска

активност 1001
Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе

820 Услуге културе

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

49.381.719,39 49.381.719,39411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 49.381.719,39 49.381.719,39

01 00 49.381.719,39 49.381.719,39Приходи из буџета
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СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

8.839.327,78 8.839.327,78412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

5.925.806,33 5.925.806,33

01 00 5.925.806,33 5.925.806,33Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 2.543.158,55 2.543.158,55

01 00 2.543.158,55 2.543.158,55Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 370.362,90 370.362,90

01 00 370.362,90 370.362,90Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 323.016,93 323.016,93413

4131 Накнаде у натури 323.016,93 323.016,93

01 00 323.016,93 323.016,93Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1.638.387,81 1.638.387,81414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

4143 Отпремнине и помоћи 888.387,81 888.387,81

01 00 888.387,81 888.387,81Приходи из буџета

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.351.841,02 1.351.841,02415

4151 Накнаде трошкова за запослене 1.351.841,02 1.351.841,02

01 00 1.351.841,02 1.351.841,02Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

243.000,00 243.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

243.000,00 243.000,00

01 00 243.000,00 243.000,00Приходи из буџета

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 622.000,00 622.000,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

4216 Закуп имовине и опреме 600.000,00 600.000,00

01 00 600.000,00 600.000,00Приходи из буџета

4219 Остали трошкови 1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 200.000,00 200.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 200.000,00 200.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета
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УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 6.827.508,00 6.827.508,00423

4231 Административне услуге 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

150.000,00 150.000,00

01 00 150.000,00 150.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 350.000,00 350.000,00

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 6.277.508,00 6.277.508,00

01 00 6.277.508,00 6.277.508,00Приходи из буџета

4239 Остале опште услуге 30.000,00 30.000,00

01 00 30.000,00 30.000,00Приходи из буџета

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 20.000,00 20.000,00424

4242 Услуге образовања, културе и спорта 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

МАТЕРИЈАЛ 655.000,00 655.000,00426

4261 Административни материјал 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

635.000,00 635.000,00

01 00 635.000,00 635.000,00Приходи из буџета

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 1.000,00 1.000,00444

4441 Негативне курсне разлике 1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 6.328.525,14 6.328.525,14465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 6.328.525,14 6.328.525,14

01 00 6.328.525,14 6.328.525,14Приходи из буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

5.500,00 5.500,00482

4821 Остали порези 500,00 500,00

01 00 500,00 500,00Приходи из буџета

4822 Обавезне таксе 4.000,00 4.000,00

01 00 4.000,00 4.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне, пенали и камате 1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

5.000,00 5.000,00483

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 5.000,00 5.000,00

01 00 5.000,00 5.000,00Приходи из буџета

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА

6.000,00 6.000,00485

4851 Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа

6.000,00 6.000,00

01 00 6.000,00 6.000,00Приходи из буџета



Р
а
з
д
е
о

Г
л
а
в
а

П
р
о
г
р
а
м

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ја

Е
к
о
н
о
м
с
к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ја

И
з
в
о
р

ф
и
н
а
н
с
и
р
а
њ
а

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и

пренетих

неутрошених

средстава

Расходи и 
издаци из 
додатних

средстава

Укупно

П
р
о
г
р
а
м
с
к
а

с
т
р
у
к
т
у
р
а

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 560.000,00 560.000,00515

5151 Нематеријална имовина 560.000,00 560.000,00

01 00 560.000,00 560.000,00Приходи из буџета

77.007.826,07 0,00 77.007.826,07

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 77.007.826,07 77.007.826,07

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1001 77.007.826,07 0,00 77.007.826,07

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00 Приходи из буџета 77.007.826,07 77.007.826,07

Програмска

активност 1002
Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања

830 Услуге емитовања и штампања

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

9.854.029,70 9.854.029,70411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 9.854.029,70 9.854.029,70

01 00 9.854.029,70 9.854.029,70Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

1.763.871,31 1.763.871,31412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

1.182.483,56 1.182.483,56

01 00 1.182.483,56 1.182.483,56Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 507.482,53 507.482,53

01 00 507.482,53 507.482,53Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 73.905,22 73.905,22

01 00 73.905,22 73.905,22Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 77.935,39 77.935,39413

4131 Накнаде у натури 77.935,39 77.935,39

01 00 77.935,39 77.935,39Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 450.000,00 450.000,00414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

300.000,00 300.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

4143 Отпремнине и помоћи 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

50.000,00 50.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 321.023,85 321.023,85415

4151 Накнаде трошкова за запослене 321.023,85 321.023,85

01 00 321.023,85 321.023,85Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

72.000,00 72.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

72.000,00 72.000,00

01 00 72.000,00 72.000,00Приходи из буџета
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СТАЛНИ ТРОШКОВИ 549.000,00 549.000,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

19.000,00 19.000,00

01 00 19.000,00 19.000,00Приходи из буџета

4214 Услуге комуникација 180.000,00 180.000,00

01 00 180.000,00 180.000,00Приходи из буџета

4219 Остали трошкови 350.000,00 350.000,00

01 00 350.000,00 350.000,00Приходи из буџета

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 250.000,00 250.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 4.202.550,00 4.202.550,00423

4231 Административне услуге 20.000,00 20.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

4232 Компјутерске услуге 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4234 Услуге информисања 850.000,00 850.000,00

01 00 850.000,00 850.000,00Приходи из буџета

4235 Стручне услуге 3.222.550,00 3.222.550,00

01 00 3.222.550,00 3.222.550,00Приходи из буџета

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 10.000,00 10.000,00424

4249 Остале специјализоване услуге 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

МАТЕРИЈАЛ 260.000,00 260.000,00426

4261 Административни материјал 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

250.000,00 250.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 2.252.069,65 2.252.069,65465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 2.252.069,65 2.252.069,65

01 00 2.252.069,65 2.252.069,65Приходи из буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

3.000,00 3.000,00482

4822 Обавезне таксе 2.000,00 2.000,00

01 00 2.000,00 2.000,00Приходи из буџета

4823 Новчане казне, пенали и камате 1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета
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НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА

15.000,00 15.000,00485

4851 Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа

15.000,00 15.000,00

01 00 15.000,00 15.000,00Приходи из буџета

20.080.479,90 0,00 20.080.479,90

Извори финансирања за функцију 830

01 00 Приходи из буџета 20.080.479,90 20.080.479,90

Укупно за функцију  830

Укупно за програмску активност 1002 20.080.479,90 0,00 20.080.479,90

Извори финансирања за програмску активност 1002

01 00 Приходи из буџета 20.080.479,90 20.080.479,90

Програмска

активност 1003
Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења
основаних на нивоу АП Војводине

820 Услуге културе

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

3.750.000,00 3.750.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

3.750.000,00 3.750.000,00

01 00 3.750.000,00 3.750.000,00Приходи из буџета

3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 3.750.000,00 3.750.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1003 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003

01 00 Приходи из буџета 3.750.000,00 3.750.000,00

Програмска

активност 1004
Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама

840 Верске и остале услуге заједнице

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

4.284.430,43 4.284.430,43411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 4.284.430,43 4.284.430,43

01 00 4.284.430,43 4.284.430,43Приходи из буџета

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

766.913,05 766.913,05412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

514.131,65 514.131,65

01 00 514.131,65 514.131,65Приходи из буџета

4122 Допринос за здравствено осигурање 220.648,17 220.648,17

01 00 220.648,17 220.648,17Приходи из буџета

4123 Допринос за незапосленост 32.133,23 32.133,23

01 00 32.133,23 32.133,23Приходи из буџета

НАКНАДЕ У НАТУРИ 27.939,00 27.939,00413

4131 Накнаде у натури 27.939,00 27.939,00

01 00 27.939,00 27.939,00Приходи из буџета
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СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 200.000,00 200.000,00414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

4143 Отпремнине и помоћи 100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 215.194,28 215.194,28415

4151 Накнаде трошкова за запослене 215.194,28 215.194,28

01 00 215.194,28 215.194,28Приходи из буџета

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

57.000,00 57.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

57.000,00 57.000,00

01 00 57.000,00 57.000,00Приходи из буџета

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 544.605,76 544.605,76465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 544.605,76 544.605,76

01 00 544.605,76 544.605,76Приходи из буџета

6.096.082,52 0,00 6.096.082,52

Извори финансирања за функцију 840

01 00 Приходи из буџета 6.096.082,52 6.096.082,52

Укупно за функцију  840

Укупно за програмску активност 1004 6.096.082,52 0,00 6.096.082,52

Извори финансирања за програмску активност 1004

01 00 Приходи из буџета 6.096.082,52 6.096.082,52

Укупно за програм Уређење и развој система у области културе и
информисања

106.934.388,49 0,00 106.934.388,49

Извори финансирања за програм Уређење и развој система у области културе и информисања

01 00 Приходи из буџета 106.934.388,49 106.934.388,49

Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа

Програмска

активност 1001
Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног наслеђа

820 Услуге културе

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

5.000.000,00 5.000.000,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 2.000.000,00 2.000.000,00

01 00 2.000.000,00 2.000.000,00Приходи из буџета

4632 Капитални трансфери осталим нивоима
власти

3.000.000,00 3.000.000,00

01 00 3.000.000,00 3.000.000,00Приходи из буџета

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1001 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00
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Програмска

активност 1002
Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и покретног културног
наслеђа

820 Услуге културе

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

1.500.000,00 1.500.000,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.500.000,00 1.500.000,00

01 00 1.500.000,00 1.500.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

500.000,00 500.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

500.000,00 500.000,00

01 00 500.000,00 500.000,00Приходи из буџета

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 2.000.000,00 2.000.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1002 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002

01 00 Приходи из буџета 2.000.000,00 2.000.000,00

Програмска

активност 1003
Подршка развоју библиотечко-информационе делатности

820 Услуге културе

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

1.400.000,00 1.400.000,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 400.000,00 400.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

4632 Капитални трансфери осталим нивоима
власти

1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 1.400.000,00 1.400.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1003 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003

01 00 Приходи из буџета 1.400.000,00 1.400.000,00
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Програмска

активност 1004
Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног  народног стваралаштва
Срба

820 Услуге културе

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.500.000,00 2.500.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

2.500.000,00 2.500.000,00

01 00 2.500.000,00 2.500.000,00Приходи из буџета

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 2.500.000,00 2.500.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1004 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004

01 00 Приходи из буџета 2.500.000,00 2.500.000,00

Програмска

активност 1005
Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног интереса за АП
Војводину

820 Услуге културе

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

1.000.000,00 1.000.000,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

443.000,00 443.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

443.000,00 443.000,00

01 00 443.000,00 443.000,00Приходи из буџета

1.443.000,00 0,00 1.443.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 1.443.000,00 1.443.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1005 1.443.000,00 0,00 1.443.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005

01 00 Приходи из буџета 1.443.000,00 1.443.000,00

Програмска

активност 1006
Подршка програмима Матице српске у области културе

820 Услуге културе

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.135.000,00 2.135.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

2.135.000,00 2.135.000,00

01 00 2.135.000,00 2.135.000,00Приходи из буџета

2.135.000,00 0,00 2.135.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 2.135.000,00 2.135.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1006 2.135.000,00 0,00 2.135.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1006

01 00 Приходи из буџета 2.135.000,00 2.135.000,00
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Расходи и издаци из
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додатних
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Програмска

активност 1007
Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих
Војводине

820 Услуге културе

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.500.000,00 2.500.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

2.500.000,00 2.500.000,00

01 00 2.500.000,00 2.500.000,00Приходи из буџета

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 2.500.000,00 2.500.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1007 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007

01 00 Приходи из буџета 2.500.000,00 2.500.000,00

Укупно за програм Унапређење система заштите културног наслеђа 16.978.000,00 0,00 16.978.000,00

Извори финансирања за програм Унапређење система заштите културног наслеђа

01 00 Приходи из буџета 16.978.000,00 16.978.000,00

Програм 1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска

активност 1001
Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије

820 Услуге културе

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

2.000.000,00 2.000.000,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

4632 Капитални трансфери осталим нивоима
власти

1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.500.000,00 1.500.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

1.500.000,00 1.500.000,00

01 00 1.500.000,00 1.500.000,00Приходи из буџета

3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 3.500.000,00 3.500.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1001 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00 Приходи из буџета 3.500.000,00 3.500.000,00
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Расходи и издаци из
прихода, примања и

пренетих

неутрошених

средстава
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издаци из 
додатних
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Програмска

активност 1002
Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву

820 Услуге културе

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00 4.000.000,00451

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

4.000.000,00 4.000.000,00

01 00 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

41.000.000,00 41.000.000,00454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 41.000.000,00 41.000.000,00

01 00 41.000.000,00 41.000.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.000.000,00 4.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

4.000.000,00 4.000.000,00

01 00 4.000.000,00 4.000.000,00Приходи из буџета

49.000.000,00 0,00 49.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 49.000.000,00 49.000.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1002 49.000.000,00 0,00 49.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002

01 00 Приходи из буџета 49.000.000,00 49.000.000,00

Програмска

активност 1003
Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва

820 Услуге културе

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.620.000,00 1.620.000,00451

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

1.620.000,00 1.620.000,00

01 00 1.620.000,00 1.620.000,00Приходи из буџета

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

3.780.000,00 3.780.000,00454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 3.780.000,00 3.780.000,00

01 00 3.780.000,00 3.780.000,00Приходи из буџета

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

2.500.000,00 2.500.000,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 2.500.000,00 2.500.000,00

01 00 2.500.000,00 2.500.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.100.000,00 4.100.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

4.100.000,00 4.100.000,00

01 00 4.100.000,00 4.100.000,00Приходи из буџета

12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 12.000.000,00 12.000.000,00

Укупно за функцију  820
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Расходи и издаци из
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додатних
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Укупно за програмску активност 1003 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003

01 00 Приходи из буџета 12.000.000,00 12.000.000,00

Програмска

активност 1004
Подршка развоју музичког стваралаштва

820 Услуге културе

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

550.000,00 550.000,00454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 550.000,00 550.000,00

01 00 550.000,00 550.000,00Приходи из буџета

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

6.000.000,00 6.000.000,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 6.000.000,00 6.000.000,00

01 00 6.000.000,00 6.000.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

16.500.000,00 16.500.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

16.500.000,00 16.500.000,00

01 00 16.500.000,00 16.500.000,00Приходи из буџета

23.050.000,00 0,00 23.050.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 23.050.000,00 23.050.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1004 23.050.000,00 0,00 23.050.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004

01 00 Приходи из буџета 23.050.000,00 23.050.000,00

Програмска

активност 1005
Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра

820 Услуге културе

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.000.000,00 1.000.000,00451

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

4.500.000,00 4.500.000,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4.500.000,00 4.500.000,00

01 00 4.500.000,00 4.500.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

4.500.000,00 4.500.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

4.500.000,00 4.500.000,00

01 00 4.500.000,00 4.500.000,00Приходи из буџета

10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 10.000.000,00 10.000.000,00

Укупно за функцију  820
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Укупно за програмску активност 1005 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1005

01 00 Приходи из буџета 10.000.000,00 10.000.000,00

Програмска

активност 1007
Подршка раду Завода за културу националних мањина

820 Услуге културе

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

51.000.000,00 51.000.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

51.000.000,00 51.000.000,00

01 00 51.000.000,00 51.000.000,00Приходи из буџета

51.000.000,00 0,00 51.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 51.000.000,00 51.000.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1007 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1007

01 00 Приходи из буџета 51.000.000,00 51.000.000,00

Пројекат 4008 САЈАМ КУЛТУРЕ

820 Услуге културе

ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА
ВЛАСТИ

1.000.000,00 1.000.000,00463

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 1.000.000,00 1.000.000,00

01 00 1.000.000,00 1.000.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

1.200.000,00 1.200.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

1.200.000,00 1.200.000,00

01 00 1.200.000,00 1.200.000,00Приходи из буџета

2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 2.200.000,00 2.200.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за пројекат 4008 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

Извори финансирања за пројекат 4008

01 00 Приходи из буџета 2.200.000,00 2.200.000,00

Укупно за програм Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

150.750.000,00 0,00 150.750.000,00

Извори финансирања за програм Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

01 00 Приходи из буџета 150.750.000,00 150.750.000,00
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Програм 1204 Систем јавног информисања

Програмска

активност 1001
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања

830 Услуге емитовања и штампања

СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ
ПРЕДУЗЕЋИМА

41.400.000,00 41.400.000,00454

4541 Текуће субвенције приватним предузећима 41.400.000,00 41.400.000,00

01 00 41.400.000,00 41.400.000,00Приходи из буџета

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

9.800.000,00 9.800.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

9.800.000,00 9.800.000,00

01 00 9.800.000,00 9.800.000,00Приходи из буџета

51.200.000,00 0,00 51.200.000,00

Извори финансирања за функцију 830

01 00 Приходи из буџета 51.200.000,00 51.200.000,00

Укупно за функцију  830

Укупно за програмску активност 1001 51.200.000,00 0,00 51.200.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1001

01 00 Приходи из буџета 51.200.000,00 51.200.000,00

Програмска

активност 1002
Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу

830 Услуге емитовања и штампања

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 8.000.000,00 8.000.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 8.000.000,00 8.000.000,00

01 00 8.000.000,00 8.000.000,00Приходи из буџета

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

Извори финансирања за функцију 830

01 00 Приходи из буџета 8.000.000,00 8.000.000,00

Укупно за функцију  830

Укупно за програмску активност 1002 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1002

01 00 Приходи из буџета 8.000.000,00 8.000.000,00

Програмска

активност 1003
Унапређење професионалних стандарда

830 Услуге емитовања и штампања

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 1.500.000,00 1.500.000,00465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 1.500.000,00 1.500.000,00

01 00 1.500.000,00 1.500.000,00Приходи из буџета

1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Извори финансирања за функцију 830

01 00 Приходи из буџета 1.500.000,00 1.500.000,00

Укупно за функцију  830

Укупно за програмску активност 1003 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1003

01 00 Приходи из буџета 1.500.000,00 1.500.000,00



Р
а
з
д
е
о

Г
л
а
в
а

П
р
о
г
р
а
м

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ја

Е
к
о
н
о
м
с
к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ја

И
з
в
о
р

ф
и
н
а
н
с
и
р
а
њ
а

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и

пренетих

неутрошених

средстава

Расходи и 
издаци из 
додатних

средстава

Укупно

П
р
о
г
р
а
м
с
к
а

с
т
р
у
к
т
у
р
а

Програмска

активност 1004
Јавно информисање осетљивих група

830 Услуге емитовања и штампања

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

2.500.000,00 2.500.000,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

2.500.000,00 2.500.000,00

01 00 2.500.000,00 2.500.000,00Приходи из буџета

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Извори финансирања за функцију 830

01 00 Приходи из буџета 2.500.000,00 2.500.000,00

Укупно за функцију  830

Укупно за програмску активност 1004 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

Извори финансирања за програмску активност 1004

01 00 Приходи из буџета 2.500.000,00 2.500.000,00

Програмска

активност 1005
Подршка јавном информисању националних мањина

830 Услуге емитовања и штампања

СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ
НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

288.045.250,00 288.045.250,00451

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

288.045.250,00 288.045.250,00

01 00 288.045.250,00 288.045.250,00Приходи из буџета

288.045.250,00 0,00 288.045.250,00

Извори финансирања за функцију 830

01 00 Приходи из буџета 288.045.250,00 288.045.250,00

Укупно за функцију  830

Укупно за програмску активност 1005 288.045.250,00 0,00 288.045.250,00

Извори финансирања за програмску активност 1005

01 00 Приходи из буџета 288.045.250,00 288.045.250,00

Укупно за програм Систем јавног информисања 351.245.250,00 0,00 351.245.250,00

Извори финансирања за програм Систем јавног информисања

01 00 Приходи из буџета 351.245.250,00 351.245.250,00
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Програм 1901 Сарадња државе са црквама и верским заједницама

Програмска

активност 1002
Подршка раду црквама и верским заједницама

840 Верске и остале услуге заједнице

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

15.481.931,00 15.481.931,00481

4819 Дотације осталим непрофитним
институцијама

15.481.931,00 15.481.931,00

01 00 15.481.931,00 15.481.931,00Приходи из буџета

15.481.931,00 0,00 15.481.931,00

Извори финансирања за функцију 840

01 00 Приходи из буџета 15.481.931,00 15.481.931,00

Укупно за функцију  840

Укупно за програмску активност 1002 15.481.931,00 0,00 15.481.931,00

Извори финансирања за програмску активност 1002

01 00 Приходи из буџета 15.481.931,00 15.481.931,00

Укупно за програм Сарадња државе са црквама и верским заједницама 15.481.931,00 0,00 15.481.931,00

Извори финансирања за програм Сарадња државе са црквама и верским заједницама

01 00 Приходи из буџета 15.481.931,00 15.481.931,00

Свега за главу 0700 - Покрајински секретаријат за културу,  јавно
информисање и односе с верским заједницама

647.889.569,49 0,00 647.889.569,49

Извори финансирања за главу 0700 - Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

01 00 Приходи из буџета 647.889.569,49 647.889.569,49

0701 Индиректни корисници у области културе

Програм 1202 Унапређење система заштите културног наслеђа

Програмска

активност 1008
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа

820 Услуге културе

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

222.737.625,55 100.000,00 222.837.625,55411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 222.737.625,55 100.000,00 222.837.625,55

01 00 222.737.625,55 222.737.625,55Приходи из буџета

04 00 100.000,00 100.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

40.148.833,24 17.900,00 40.166.733,24412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

26.913.815,86 12.000,00 26.925.815,86

01 00 26.913.815,86 26.913.815,86Приходи из буџета

04 00 12.000,00 12.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4122 Допринос за здравствено осигурање 11.546.812,63 5.150,00 11.551.962,63

01 00 11.546.812,63 11.546.812,63Приходи из буџета

04 00 5.150,00 5.150,00Сопствени приходи буџетских корисника

4123 Допринос за незапосленост 1.688.204,75 750,00 1.688.954,75

01 00 1.688.204,75 1.688.204,75Приходи из буџета

04 00 750,00 750,00Сопствени приходи буџетских корисника
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НАКНАДЕ У НАТУРИ 5.574.305,00 273.500,00 5.847.805,00413

4131 Накнаде у натури 5.574.305,00 273.500,00 5.847.805,00

01 00 5.574.305,00 5.574.305,00Приходи из буџета

04 00 221.000,00 221.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 52.500,00 52.500,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 2.344.232,00 2.021.000,00 4.365.232,00414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

1.471.000,00 1.471.000,00

03 00 1.060.000,00 1.060.000,00Социјални доприноси

04 00 411.000,00 411.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4143 Отпремнине и помоћи 2.344.232,00 180.000,00 2.524.232,00

01 00 2.344.232,00 2.344.232,00Приходи из буџета

04 00 160.000,00 160.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 20.000,00 20.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

370.000,00 370.000,00

04 00 350.000,00 350.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 20.000,00 20.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 6.793.397,00 263.500,00 7.056.897,00415

4151 Накнаде трошкова за запослене 6.793.397,00 263.500,00 7.056.897,00

01 00 6.793.397,00 6.793.397,00Приходи из буџета

04 00 111.000,00 111.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 152.500,00 152.500,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

5.890.500,00 31.000,00 5.921.500,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

5.890.500,00 31.000,00 5.921.500,00

01 00 5.890.500,00 5.890.500,00Приходи из буџета

04 00 11.000,00 11.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 20.000,00 20.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
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СТАЛНИ ТРОШКОВИ 40.689.130,00 1.365.173,75 42.054.303,75421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

850.850,00 156.173,75 1.007.023,75

01 00 850.850,00 850.850,00Приходи из буџета

04 00 148.000,00 148.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 8.173,75 8.173,75Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4212 Енергетске услуге 24.611.590,00 193.000,00 24.804.590,00

01 00 24.611.590,00 24.611.590,00Приходи из буџета

04 00 163.000,00 163.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 30.000,00 30.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4213 Комуналне услуге 3.638.190,00 81.000,00 3.719.190,00

01 00 3.638.190,00 3.638.190,00Приходи из буџета

04 00 81.000,00 81.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4214 Услуге комуникација 3.740.000,00 116.000,00 3.856.000,00

01 00 3.740.000,00 3.740.000,00Приходи из буџета

04 00 111.000,00 111.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 5.000,00 5.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4215 Трошкови осигурања 6.117.500,00 251.000,00 6.368.500,00

01 00 6.117.500,00 6.117.500,00Приходи из буџета

04 00 201.000,00 201.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 50.000,00 50.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4216 Закуп имовине и опреме 1.665.000,00 461.000,00 2.126.000,00

01 00 1.665.000,00 1.665.000,00Приходи из буџета

04 00 411.000,00 411.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 50.000,00 50.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4219 Остали трошкови 66.000,00 107.000,00 173.000,00

01 00 66.000,00 66.000,00Приходи из буџета

04 00 107.000,00 107.000,00Сопствени приходи буџетских корисника
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ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 9.825.000,00 3.546.500,00 13.371.500,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 3.183.000,00 1.431.500,00 4.614.500,00

01 00 3.183.000,00 3.183.000,00Приходи из буџета

04 00 1.196.000,00 1.196.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 235.500,00 235.500,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4222 Трошкови службених путовања у
иностранство

6.004.000,00 1.970.000,00 7.974.000,00

01 00 5.004.000,00 5.004.000,00Приходи из буџета

04 00 1.820.000,00 1.820.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 07 1.000.000,00 1.000.000,00Трансфери од других нивоа власти - средства
из буџета Републике Србије

13 06 150.000,00 150.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4223 Трошкови путовања у оквиру редовног
рада

5.000,00 5.000,00

04 00 5.000,00 5.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4229 Остали трошкови транспорта 638.000,00 140.000,00 778.000,00

01 00 638.000,00 638.000,00Приходи из буџета

04 00 135.000,00 135.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 5.000,00 5.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
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УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 27.693.174,00 16.322.000,00 44.015.174,00423

4231 Административне услуге 1.077.000,00 239.000,00 1.316.000,00

01 00 1.077.000,00 1.077.000,00Приходи из буџета

04 00 232.000,00 232.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 7.000,00 7.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4232 Компјутерске услуге 2.645.000,00 152.000,00 2.797.000,00

01 00 2.645.000,00 2.645.000,00Приходи из буџета

04 00 146.000,00 146.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 6.000,00 6.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

430.000,00 337.000,00 767.000,00

01 00 430.000,00 430.000,00Приходи из буџета

04 00 327.000,00 327.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 10.000,00 10.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4234 Услуге информисања 8.868.818,50 711.000,00 9.579.818,50

01 00 8.868.818,50 8.868.818,50Приходи из буџета

04 00 711.000,00 711.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4235 Стручне услуге 6.669.000,00 3.026.000,00 9.695.000,00

01 00 6.669.000,00 6.669.000,00Приходи из буџета

04 00 3.021.000,00 3.021.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 5.000,00 5.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 505.000,00 740.000,00 1.245.000,00

01 00 505.000,00 505.000,00Приходи из буџета

04 00 690.000,00 690.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 50.000,00 50.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4237 Репрезентација 215.723,50 736.000,00 951.723,50

01 00 215.723,50 215.723,50Приходи из буџета

04 00 681.000,00 681.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 55.000,00 55.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4239 Остале опште услуге 7.282.632,00 10.381.000,00 17.663.632,00

01 00 7.282.632,00 7.282.632,00Приходи из буџета

04 00 10.311.000,00 10.311.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 70.000,00 70.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
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СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 19.846.693,03 3.499.000,00 23.345.693,03424

4242 Услуге образовања, културе и спорта 18.431.223,03 2.273.000,00 20.704.223,03

01 00 18.431.223,03 18.431.223,03Приходи из буџета

04 00 2.266.000,00 2.266.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 7.000,00 7.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4243 Медицинске услуге 176.000,00 85.000,00 261.000,00

01 00 176.000,00 176.000,00Приходи из буџета

04 00 35.000,00 35.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 50.000,00 50.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4246 Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге

320.000,00 320.000,00

04 00 310.000,00 310.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 10.000,00 10.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4249 Остале специјализоване услуге 1.239.470,00 821.000,00 2.060.470,00

01 00 1.239.470,00 1.239.470,00Приходи из буџета

04 00 811.000,00 811.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 10.000,00 10.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 8.360.000,00 1.592.000,00 9.952.000,00425

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

5.750.000,00 871.000,00 6.621.000,00

01 00 5.750.000,00 5.750.000,00Приходи из буџета

04 00 771.000,00 771.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 100.000,00 100.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 2.610.000,00 721.000,00 3.331.000,00

01 00 2.610.000,00 2.610.000,00Приходи из буџета

04 00 661.000,00 661.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 60.000,00 60.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
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МАТЕРИЈАЛ 13.372.209,80 2.985.000,00 16.357.209,80426

4261 Административни материјал 1.740.000,00 468.000,00 2.208.000,00

01 00 1.740.000,00 1.740.000,00Приходи из буџета

04 00 442.000,00 442.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 26.000,00 26.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

1.234.000,00 126.000,00 1.360.000,00

01 00 1.234.000,00 1.234.000,00Приходи из буџета

04 00 126.000,00 126.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4264 Материјали за саобраћај 2.637.000,00 597.000,00 3.234.000,00

01 00 2.637.000,00 2.637.000,00Приходи из буџета

04 00 572.000,00 572.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 25.000,00 25.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4266 Материјали за образовање, културу и спорт 5.415.609,80 591.000,00 6.006.609,80

01 00 4.915.609,80 4.915.609,80Приходи из буџета

04 00 566.000,00 566.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 07 500.000,00 500.000,00Трансфери од других нивоа власти - средства
из буџета Републике Србије

13 06 25.000,00 25.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4267 Медицински и лабораторијски материјали 400.000,00 10.000,00 410.000,00

01 00 400.000,00 400.000,00Приходи из буџета

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4268 Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

1.502.500,00 758.000,00 2.260.500,00

01 00 1.502.500,00 1.502.500,00Приходи из буџета

04 00 671.000,00 671.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 87.000,00 87.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4269 Материјали за посебне намене 443.100,00 435.000,00 878.100,00

01 00 443.100,00 443.100,00Приходи из буџета

04 00 360.000,00 360.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 75.000,00 75.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

ОТПЛАТА  ДОМАЋИХ КАМАТА 1.000,00 1.000,00441

4415 Отплата камата осталим домаћим
кредиторима

1.000,00 1.000,00

04 00 1.000,00 1.000,00Сопствени приходи буџетских корисника
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ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 170.000,00 143.000,00 313.000,00444

4441 Негативне курсне разлике 51.000,00 51.000,00

04 00 51.000,00 51.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4442 Казне за кашњење 170.000,00 91.000,00 261.000,00

01 00 170.000,00 170.000,00Приходи из буџета

04 00 91.000,00 91.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4443 Остали пратећи трошкови задуживања 1.000,00 1.000,00

04 00 1.000,00 1.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 20.801.642,71 1.000,00 20.802.642,71465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 20.801.642,71 1.000,00 20.802.642,71

01 00 20.801.642,71 20.801.642,71Приходи из буџета

04 00 1.000,00 1.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА

100.000,00 100.000,00472

4727 Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт

100.000,00 100.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

255.366,00 680.000,00 935.366,00482

4821 Остали порези 57.000,00 575.000,00 632.000,00

01 00 57.000,00 57.000,00Приходи из буџета

04 00 542.000,00 542.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 33.000,00 33.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4822 Обавезне таксе 198.366,00 52.000,00 250.366,00

01 00 198.366,00 198.366,00Приходи из буџета

04 00 46.000,00 46.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 6.000,00 6.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4823 Новчане казне, пенали и камате 53.000,00 53.000,00

04 00 53.000,00 53.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

100.000,00 1.000,00 101.000,00483

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000,00 1.000,00 101.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

04 00 1.000,00 1.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА

120.000,00 60.000,00 180.000,00485

4851 Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа

120.000,00 60.000,00 180.000,00

01 00 120.000,00 120.000,00Приходи из буџета

04 00 60.000,00 60.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 2.059.000,00 50.000,00 2.109.000,00511

5114 Пројектно планирање 2.059.000,00 50.000,00 2.109.000,00

01 00 2.059.000,00 2.059.000,00Приходи из буџета

13 06 50.000,00 50.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
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МАШИНЕ И ОПРЕМА 10.646.442,00 1.811.000,00 12.457.442,00512

5121 Опрема за саобраћај 1.600.000,00 1.600.000,00

01 00 1.600.000,00 1.600.000,00Приходи из буџета

5122 Административна опрема 5.345.000,00 916.000,00 6.261.000,00

01 00 5.345.000,00 5.345.000,00Приходи из буџета

04 00 731.000,00 731.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 185.000,00 185.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

5124 Опрема за заштиту животне средине 45.000,00 45.000,00

13 06 45.000,00 45.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

5125 Медицинска и лабораторијска опрема 300.000,00 20.000,00 320.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

13 06 20.000,00 20.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

5126 Опрема за образовање, науку, културу и
спорт

3.141.442,00 795.000,00 3.936.442,00

01 00 2.641.442,00 2.641.442,00Приходи из буџета

04 00 765.000,00 765.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 07 500.000,00 500.000,00Трансфери од других нивоа власти - средства
из буџета Републике Србије

13 06 30.000,00 30.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

5128 Опрема за јавну безбедност 50.000,00 10.000,00 60.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

5129 Опрема за производњу, моторна,
непокретна и немоторна опрема

210.000,00 25.000,00 235.000,00

01 00 210.000,00 210.000,00Приходи из буџета

04 00 25.000,00 25.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 2.123.000,00 80.000,00 2.203.000,00515

5151 Нематеријална имовина 2.123.000,00 80.000,00 2.203.000,00

01 00 2.123.000,00 2.123.000,00Приходи из буџета

04 00 30.000,00 30.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 50.000,00 50.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 220.000,00 220.000,00523

5231 Залихе робе за даљу продају 220.000,00 220.000,00

04 00 100.000,00 100.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

09 00 100.000,00 100.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 20.000,00 20.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
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439.650.550,33 35.063.573,75 474.714.124,08

Извори финансирања за функцију 820

01 00

03 00
04 00

07 07

09 00

13 06

Приходи из буџета

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

Трансфери од других нивоа власти - средства
из буџета Републике Србије

Примања од продаје нефинансијске имовине

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

437.650.550,33

2.000.000,00

1.060.000,00
31.987.900,00

100.000,00

1.915.673,75

437.650.550,33

1.060.000,00
31.987.900,00

2.000.000,00

100.000,00

1.915.673,75

Укупно за функцију  820

Укупно за програмску активност 1008 439.650.550,33 35.063.573,75 474.714.124,08

Извори финансирања за програмску активност 1008

01 00

03 00

04 00

07 07

09 00

13 06

Приходи из буџета

Социјални доприноси

Сопствени приходи буџетских корисника

Трансфери од других нивоа власти - средства
из буџета Републике Србије

Примања од продаје нефинансијске имовине

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

437.650.550,33

2.000.000,00

1.060.000,00

31.987.900,00

100.000,00

1.915.673,75

437.650.550,33

1.060.000,00

31.987.900,00

2.000.000,00

100.000,00

1.915.673,75

Пројекат 4023
Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани
средствима ЕУ фондова

820 Услуге културе

СТАЛНИ ТРОШКОВИ 145.000,00 90.501,25 235.501,25421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

20.000,00 28.001,25 48.001,25

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

15 00 8.011,25 8.011,25Неутрошена средства донација из ранијих
година

56 00 19.990,00 19.990,00Финансијска помоћ ЕУ

4216 Закуп имовине и опреме 125.000,00 62.500,00 187.500,00

01 00 125.000,00 125.000,00Приходи из буџета

56 00 62.500,00 62.500,00Финансијска помоћ ЕУ

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 683.400,00 1.405.500,00 2.088.900,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 230.000,00 217.500,00 447.500,00

01 00 230.000,00 230.000,00Приходи из буџета

15 00 40.000,00 40.000,00Неутрошена средства донација из ранијих
година

56 00 177.500,00 177.500,00Финансијска помоћ ЕУ

4222 Трошкови службених путовања у
иностранство

453.400,00 1.188.000,00 1.641.400,00

01 00 453.400,00 453.400,00Приходи из буџета

15 00 203.750,00 203.750,00Неутрошена средства донација из ранијих
година

56 00 984.250,00 984.250,00Финансијска помоћ ЕУ
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УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 623.125,00 993.500,00 1.616.625,00423

4234 Услуге информисања 523.125,00 162.500,00 685.625,00

01 00 523.125,00 523.125,00Приходи из буџета

15 00 100.000,00 100.000,00Неутрошена средства донација из ранијих
година

56 00 62.500,00 62.500,00Финансијска помоћ ЕУ

4235 Стручне услуге 704.500,00 704.500,00

56 00 704.500,00 704.500,00Финансијска помоћ ЕУ

4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 44.000,00 44.000,00

15 00 12.750,00 12.750,00Неутрошена средства донација из ранијих
година

56 00 31.250,00 31.250,00Финансијска помоћ ЕУ

4239 Остале опште услуге 100.000,00 82.500,00 182.500,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

15 00 20.000,00 20.000,00Неутрошена средства донација из ранијих
година

56 00 62.500,00 62.500,00Финансијска помоћ ЕУ

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1.260.625,00 3.319.310,00 4.579.935,00424

4242 Услуге образовања, културе и спорта 1.073.125,00 3.319.310,00 4.392.435,00

01 00 1.073.125,00 1.073.125,00Приходи из буџета

15 00 681.800,00 681.800,00Неутрошена средства донација из ранијих
година

56 00 2.637.510,00 2.637.510,00Финансијска помоћ ЕУ

4249 Остале специјализоване услуге 187.500,00 187.500,00

01 00 187.500,00 187.500,00Приходи из буџета

МАТЕРИЈАЛ 125.625,00 326.250,00 451.875,00426

4261 Административни материјал 80.000,00 80.000,00

56 00 80.000,00 80.000,00Финансијска помоћ ЕУ

4266 Материјали за образовање, културу и спорт 125.625,00 246.250,00 371.875,00

01 00 125.625,00 125.625,00Приходи из буџета

15 00 11.250,00 11.250,00Неутрошена средства донација из ранијих
година

56 00 235.000,00 235.000,00Финансијска помоћ ЕУ

2.837.775,00 6.135.061,25 8.972.836,25

Извори финансирања за функцију 820

01 00
15 00

56 00

Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из ранијих
година

Финансијска помоћ ЕУ

2.837.775,00
1.077.561,25

5.057.500,00

2.837.775,00
1.077.561,25

5.057.500,00

Укупно за функцију  820

Укупно за пројекат 4023 2.837.775,00 6.135.061,25 8.972.836,25

Извори финансирања за пројекат 4023

01 00

15 00

56 00

Приходи из буџета

Неутрошена средства донација из ранијих
година

Финансијска помоћ ЕУ

2.837.775,00

1.077.561,25

5.057.500,00

2.837.775,00

1.077.561,25

5.057.500,00
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Пројекат 5018 Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у  Новом Саду

820 Услуге културе

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 5.000.000,00 5.000.000,00511

5113 Капитално одржавање зграда и објеката 5.000.000,00 5.000.000,00

01 00 5.000.000,00 5.000.000,00Приходи из буџета

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Извори финансирања за функцију 820

01 00 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00

Укупно за функцију  820

Укупно за пројекат 5018 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

Извори финансирања за пројекат 5018

01 00 Приходи из буџета 5.000.000,00 5.000.000,00

Укупно за програм Унапређење система заштите културног наслеђа 447.488.325,33 41.198.635,00 488.686.960,33

Извори финансирања за програм Унапређење система заштите културног наслеђа

01 00
03 00

04 00

07 07

09 00

13 06

15 00

56 00

Приходи из буџета
Социјални доприноси

Сопствени приходи буџетских корисника

Трансфери од других нивоа власти - средства
из буџета Републике Србије

Примања од продаје нефинансијске имовине

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

Неутрошена средства донација из ранијих
година

Финансијска помоћ ЕУ

445.488.325,33

2.000.000,00

1.060.000,00

31.987.900,00

100.000,00

1.915.673,75

1.077.561,25

5.057.500,00

445.488.325,33
1.060.000,00

31.987.900,00

2.000.000,00

100.000,00

1.915.673,75

1.077.561,25

5.057.500,00

Програм 1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

Програмска

активност 1006
Подршка раду установа у области стваралаштва

820 Услуге културе

ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ
ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)

472.087.120,34 33.067.650,00 505.154.770,34411

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 472.087.120,34 33.067.650,00 505.154.770,34

01 00 472.087.120,34 472.087.120,34Приходи из буџета

07 00 33.067.650,00 33.067.650,00Трансфери од других нивоа власти

СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ
ПОСЛОДАВЦА

92.326.696,15 5.919.112,00 98.245.808,15412

4121 Допринос за пензијско и инвалидско
осигурање

64.057.654,47 3.968.118,00 68.025.772,47

01 00 64.057.654,47 64.057.654,47Приходи из буџета

07 00 3.968.118,00 3.968.118,00Трансфери од других нивоа власти

4122 Допринос за здравствено осигурање 24.691.014,21 1.702.984,00 26.393.998,21

01 00 24.691.014,21 24.691.014,21Приходи из буџета

07 00 1.702.984,00 1.702.984,00Трансфери од других нивоа власти

4123 Допринос за незапосленост 3.578.027,47 248.010,00 3.826.037,47

01 00 3.578.027,47 3.578.027,47Приходи из буџета

07 00 248.010,00 248.010,00Трансфери од других нивоа власти
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НАКНАДЕ У НАТУРИ 10.191.666,00 1.036.000,00 11.227.666,00413

4131 Накнаде у натури 10.191.666,00 1.036.000,00 11.227.666,00

01 00 10.191.666,00 10.191.666,00Приходи из буџета

04 00 95.000,00 95.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 861.000,00 861.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 20.000,00 20.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 60.000,00 60.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 4.179.000,00 6.269.000,00 10.448.000,00414

4141 Исплата накнада за време одсуствовања с
посла на терет фондова

4.705.000,00 4.705.000,00

03 00 3.700.000,00 3.700.000,00Социјални доприноси

04 00 950.000,00 950.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

09 00 55.000,00 55.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

4143 Отпремнине и помоћи 4.129.000,00 1.158.000,00 5.287.000,00

01 00 4.129.000,00 4.129.000,00Приходи из буџета

04 00 580.000,00 580.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 578.000,00 578.000,00Трансфери од других нивоа власти

4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог
или чланова уже породице и друге помоћи
запосленом

50.000,00 406.000,00 456.000,00

01 00 50.000,00 50.000,00Приходи из буџета

04 00 400.000,00 400.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

09 00 6.000,00 6.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 19.202.010,50 1.205.000,00 20.407.010,50415

4151 Накнаде трошкова за запослене 19.202.010,50 1.205.000,00 20.407.010,50

01 00 19.202.010,50 19.202.010,50Приходи из буџета

04 00 200.000,00 200.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 1.000.000,00 1.000.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И  ОСТАЛИ
ПОСЕБНИ РАСХОДИ

11.690.000,00 580.000,00 12.270.000,00416

4161 Награде запосленима и остали посебни
расходи

11.690.000,00 580.000,00 12.270.000,00

01 00 11.690.000,00 11.690.000,00Приходи из буџета

04 00 30.000,00 30.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 550.000,00 550.000,00Трансфери од других нивоа власти
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СТАЛНИ ТРОШКОВИ 70.635.800,00 12.964.000,00 83.599.800,00421

4211 Трошкови платног промета и банкарских
услуга

1.180.000,00 839.500,00 2.019.500,00

01 00 1.180.000,00 1.180.000,00Приходи из буџета

04 00 630.000,00 630.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 15.000,00 15.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 180.000,00 180.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 2.000,00 2.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 12.500,00 12.500,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4212 Енергетске услуге 48.078.000,00 4.419.000,00 52.497.000,00

01 00 48.078.000,00 48.078.000,00Приходи из буџета

04 00 845.000,00 845.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 5.000,00 5.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 3.568.000,00 3.568.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 1.000,00 1.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

4213 Комуналне услуге 6.705.000,00 404.500,00 7.109.500,00

01 00 6.705.000,00 6.705.000,00Приходи из буџета

04 00 165.500,00 165.500,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 237.000,00 237.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 2.000,00 2.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

4214 Услуге комуникација 3.610.000,00 998.000,00 4.608.000,00

01 00 3.610.000,00 3.610.000,00Приходи из буџета

04 00 750.000,00 750.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 10.000,00 10.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 230.000,00 230.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 4.000,00 4.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 4.000,00 4.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4215 Трошкови осигурања 4.744.800,00 417.000,00 5.161.800,00

01 00 4.744.800,00 4.744.800,00Приходи из буџета

04 00 295.000,00 295.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 120.000,00 120.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 2.000,00 2.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

4216 Закуп имовине и опреме 6.305.000,00 5.766.000,00 12.071.000,00

01 00 6.305.000,00 6.305.000,00Приходи из буџета

04 00 2.710.000,00 2.710.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 2.950.000,00 2.950.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 1.000,00 1.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 105.000,00 105.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
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4219 Остали трошкови 13.000,00 120.000,00 133.000,00

01 00 13.000,00 13.000,00Приходи из буџета

04 00 120.000,00 120.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 4.220.000,00 10.768.000,00 14.988.000,00422

4221 Трошкови службених путовања у земљи 1.782.000,00 4.268.000,00 6.050.000,00

01 00 1.782.000,00 1.782.000,00Приходи из буџета

04 00 4.145.000,00 4.145.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 10.000,00 10.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 103.000,00 103.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 5.000,00 5.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4222 Трошкови службених путовања у
иностранство

2.318.000,00 6.359.000,00 8.677.000,00

01 00 2.318.000,00 2.318.000,00Приходи из буџета

04 00 6.080.000,00 6.080.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 274.000,00 274.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

4223 Трошкови путовања у оквиру редовног
рада

20.000,00 31.000,00 51.000,00

01 00 20.000,00 20.000,00Приходи из буџета

04 00 31.000,00 31.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4229 Остали трошкови транспорта 100.000,00 110.000,00 210.000,00

01 00 100.000,00 100.000,00Приходи из буџета

04 00 110.000,00 110.000,00Сопствени приходи буџетских корисника
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УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 19.170.250,00 21.028.000,00 40.198.250,00423

4231 Административне услуге 1.196.000,00 516.000,00 1.712.000,00

01 00 1.196.000,00 1.196.000,00Приходи из буџета

04 00 360.000,00 360.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 45.000,00 45.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 6.000,00 6.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 100.000,00 100.000,00Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

4232 Компјутерске услуге 1.085.000,00 701.000,00 1.786.000,00

01 00 1.085.000,00 1.085.000,00Приходи из буџета

04 00 600.000,00 600.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 100.000,00 100.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 1.000,00 1.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

4233 Услуге образовања и усавршавања
запослених

531.000,00 160.000,00 691.000,00

01 00 531.000,00 531.000,00Приходи из буџета

04 00 108.000,00 108.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 47.000,00 47.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

4234 Услуге информисања 6.175.000,00 6.240.000,00 12.415.000,00

01 00 6.175.000,00 6.175.000,00Приходи из буџета

04 00 1.580.000,00 1.580.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 3.100.000,00 3.100.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 321.000,00 321.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 600.000,00 600.000,00Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 82.000,00 82.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

15 00 552.000,00 552.000,00Неутрошена средства донација из ранијих
година

4235 Стручне услуге 4.858.250,00 4.655.000,00 9.513.250,00

01 00 4.858.250,00 4.858.250,00Приходи из буџета

04 00 4.410.000,00 4.410.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 10.000,00 10.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 200.000,00 200.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 30.000,00 30.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
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4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 390.000,00 644.000,00 1.034.000,00

01 00 390.000,00 390.000,00Приходи из буџета

04 00 420.000,00 420.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 70.000,00 70.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 69.000,00 69.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 50.000,00 50.000,00Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 30.000,00 30.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4237 Репрезентација 285.000,00 2.490.000,00 2.775.000,00

01 00 285.000,00 285.000,00Приходи из буџета

04 00 2.300.000,00 2.300.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 50.000,00 50.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 50.000,00 50.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 50.000,00 50.000,00Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

09 00 10.000,00 10.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 30.000,00 30.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4239 Остале опште услуге 4.650.000,00 5.622.000,00 10.272.000,00

01 00 4.650.000,00 4.650.000,00Приходи из буџета

04 00 5.360.000,00 5.360.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 30.000,00 30.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 162.000,00 162.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 15.000,00 15.000,00Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

09 00 10.000,00 10.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 45.000,00 45.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства



Р
а
з
д
е
о

Г
л
а
в
а

П
р
о
г
р
а
м

Ф
у
н
к
ц
и
о
н
а
л
н
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ја

Е
к
о
н
о
м
с
к
а

к
л
а
с
и
ф
и
к
а
ц
и
ја

И
з
в
о
р

ф
и
н
а
н
с
и
р
а
њ
а

Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и

пренетих

неутрошених

средстава

Расходи и 
издаци из 
додатних

средстава

Укупно

П
р
о
г
р
а
м
с
к
а

с
т
р
у
к
т
у
р
а

СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 65.899.715,82 69.841.000,00 135.740.715,82424

4242 Услуге образовања, културе и спорта 65.069.024,47 69.499.000,00 134.568.024,47

01 00 65.069.024,47 65.069.024,47Приходи из буџета

04 00 56.460.000,00 56.460.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 2.700.000,00 2.700.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 3.474.000,00 3.474.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 1.200.000,00 1.200.000,00Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

09 00 630.000,00 630.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

12 00 10.000,00 10.000,00Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине

13 06 3.830.000,00 3.830.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

15 00 1.195.000,00 1.195.000,00Неутрошена средства донација из ранијих
година

4243 Медицинске услуге 90.691,35 155.000,00 245.691,35

01 00 90.691,35 90.691,35Приходи из буџета

04 00 120.000,00 120.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 35.000,00 35.000,00Трансфери од других нивоа власти

4246 Услуге очувања животне средине, науке и
геодетске услуге

10.000,00 10.000,00

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4249 Остале специјализоване услуге 740.000,00 177.000,00 917.000,00

01 00 740.000,00 740.000,00Приходи из буџета

04 00 95.000,00 95.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 17.000,00 17.000,00Донације од иностраних земаља

08 00 45.000,00 45.000,00Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

09 00 10.000,00 10.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 10.000,00 10.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ 7.930.000,00 2.257.000,00 10.187.000,00425

4251 Текуће поправке и одржавање зграда и
објеката

2.110.000,00 1.416.000,00 3.526.000,00

01 00 2.110.000,00 2.110.000,00Приходи из буџета

04 00 1.390.000,00 1.390.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 1.000,00 1.000,00Донације од иностраних земаља

09 00 15.000,00 15.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 10.000,00 10.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4252 Текуће поправке и одржавање опреме 5.820.000,00 841.000,00 6.661.000,00

01 00 5.820.000,00 5.820.000,00Приходи из буџета

04 00 820.000,00 820.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 1.000,00 1.000,00Донације од иностраних земаља

09 00 10.000,00 10.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 10.000,00 10.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства
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МАТЕРИЈАЛ 19.591.600,00 8.111.506,00 27.703.106,00426

4261 Административни материјал 1.090.000,00 1.205.000,00 2.295.000,00

01 00 1.090.000,00 1.090.000,00Приходи из буџета

04 00 1.140.000,00 1.140.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 5.000,00 5.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 50.000,00 50.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 5.000,00 5.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4263 Материјали за образовање и усавршавање
запослених

680.000,00 299.050,00 979.050,00

01 00 680.000,00 680.000,00Приходи из буџета

04 00 255.000,00 255.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 28.000,00 28.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 11.050,00 11.050,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4264 Материјали за саобраћај 1.100.000,00 900.000,00 2.000.000,00

01 00 1.100.000,00 1.100.000,00Приходи из буџета

04 00 775.000,00 775.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 20.000,00 20.000,00Трансфери од других нивоа власти

08 00 100.000,00 100.000,00Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

4266 Материјали за образовање, културу и спорт 16.120.000,00 4.257.456,00 20.377.456,00

01 00 16.120.000,00 16.120.000,00Приходи из буџета

04 00 2.925.000,00 2.925.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 1.299.000,00 1.299.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 28.456,00 28.456,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4268 Материјали за одржавање хигијене и
угоститељство

601.600,00 1.395.000,00 1.996.600,00

01 00 601.600,00 601.600,00Приходи из буџета

04 00 1.320.000,00 1.320.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 50.000,00 50.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 10.000,00 10.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 15.000,00 15.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4269 Материјали за посебне намене 55.000,00 55.000,00

04 00 55.000,00 55.000,00Сопствени приходи буџетских корисника
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ОТПЛАТА  ДОМАЋИХ КАМАТА 110.000,00 110.000,00441

4412 Отплата камата осталим нивоима власти 10.000,00 10.000,00

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4419 Финансијске промене на финансијским
лизинзима

100.000,00 100.000,00

04 00 100.000,00 100.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА 52.000,00 129.000,00 181.000,00444

4441 Негативне курсне разлике 40.000,00 40.000,00

04 00 40.000,00 40.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

4442 Казне за кашњење 52.000,00 84.000,00 136.000,00

01 00 52.000,00 52.000,00Приходи из буџета

04 00 80.000,00 80.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

09 00 1.000,00 1.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 3.000,00 3.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4443 Остали пратећи трошкови задуживања 5.000,00 5.000,00

04 00 5.000,00 5.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

ДОТАЦИЈЕ МЕЂУНАРОДНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА

10.000,00 10.000,00462

4621 Текуће дотације међународним
организацијама

10.000,00 10.000,00

04 00 10.000,00 10.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 57.628.727,50 2.125.941,70 59.754.669,20465

4651 Остале текуће дотације и трансфери 57.628.727,50 2.125.941,70 59.754.669,20

01 00 57.628.727,50 57.628.727,50Приходи из буџета

04 00 39.941,70 39.941,70Сопствени приходи буџетских корисника

07 00 2.086.000,00 2.086.000,00Трансфери од других нивоа власти

НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ
ИЗ БУЏЕТА

1.379.000,00 355.000,00 1.734.000,00472

4727 Накнаде из буџета за образовање, културу,
науку и спорт

1.379.000,00 355.000,00 1.734.000,00

01 00 1.379.000,00 1.379.000,00Приходи из буџета

04 00 155.000,00 155.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

08 00 200.000,00 200.000,00Добровољни трансфери од физичких и
правних лица
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Назив

Расходи и издаци из
прихода, примања и

пренетих

неутрошених

средстава

Расходи и 
издаци из 
додатних

средстава

Укупно
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о
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к
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с
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ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ,
ПЕНАЛИ И КАМАТЕ

762.000,00 1.066.000,00 1.828.000,00482

4821 Остали порези 72.000,00 437.000,00 509.000,00

01 00 72.000,00 72.000,00Приходи из буџета

04 00 302.000,00 302.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 130.000,00 130.000,00Донације од иностраних земаља

09 00 5.000,00 5.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

4822 Обавезне таксе 680.000,00 525.000,00 1.205.000,00

01 00 680.000,00 680.000,00Приходи из буџета

04 00 523.000,00 523.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

13 06 2.000,00 2.000,00Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

4823 Новчане казне, пенали и камате 10.000,00 104.000,00 114.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

04 00 100.000,00 100.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

09 00 4.000,00 4.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО
РЕШЕЊУ СУДОВА

200.000,00 1.101.000,00 1.301.000,00483

4831 Новчане казне и пенали по решењу судова 200.000,00 1.101.000,00 1.301.000,00

01 00 200.000,00 200.000,00Приходи из буџета

04 00 1.100.000,00 1.100.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

09 00 1.000,00 1.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ
ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ
ДРЖАВНИХ ОРГАНА

100.000,00 100.000,00485

4851 Накнада штете за повреде или штету
нанету од стране државних органа

100.000,00 100.000,00

04 00 100.000,00 100.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 76.373,42 20.785,00 97.158,42511

5112 Изградња зграда и објеката 65.373,42 20.785,00 86.158,42

13 00 65.373,42 65.373,42Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

15 00 20.785,00 20.785,00Неутрошена средства донација из ранијих
година

5113 Капитално одржавање зграда и објеката 10.000,00 10.000,00

01 00 10.000,00 10.000,00Приходи из буџета

5114 Пројектно планирање 1.000,00 1.000,00

01 00 1.000,00 1.000,00Приходи из буџета
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Расходи и издаци из
прихода, примања и

пренетих
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средстава

Укупно

П
р
о
г
р
а
м
с
к
а

с
т
р
у
к
т
у
р
а

МАШИНЕ И ОПРЕМА 2.180.000,00 4.237.574,41 6.417.574,41512

5121 Опрема за саобраћај 1.300.000,00 1.300.000,00

04 00 1.300.000,00 1.300.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

5122 Административна опрема 830.000,00 1.687.574,41 2.517.574,41

01 00 830.000,00 830.000,00Приходи из буџета

04 00 470.000,00 470.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 50.000,00 50.000,00Донације од иностраних земаља

07 00 100.000,00 100.000,00Трансфери од других нивоа власти

09 00 20.000,00 20.000,00Примања од продаје нефинансијске имовине

13 06 1.047.574,41 1.047.574,41Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

5126 Опрема за образовање, науку, културу и
спорт

800.000,00 950.000,00 1.750.000,00

01 00 800.000,00 800.000,00Приходи из буџета

04 00 800.000,00 800.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

05 00 150.000,00 150.000,00Донације од иностраних земаља

5128 Опрема за јавну безбедност 300.000,00 200.000,00 500.000,00

01 00 300.000,00 300.000,00Приходи из буџета

04 00 200.000,00 200.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

5129 Опрема за производњу, моторна,
непокретна и немоторна опрема

250.000,00 100.000,00 350.000,00

01 00 250.000,00 250.000,00Приходи из буџета

04 00 100.000,00 100.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 162.324,00 200.000,00 362.324,00515

5151 Нематеријална имовина 162.324,00 200.000,00 362.324,00

01 00 162.324,00 162.324,00Приходи из буџета

04 00 200.000,00 200.000,00Сопствени приходи буџетских корисника

859.564.283,73 182.501.569,11 1.042.065.852,84

Извори финансирања за функцију 820

01 00

03 00
04 00

05 00

07 00
08 00

09 00

12 00

13 00

13 06

15 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

Донације од иностраних земаља

Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

Неутрошена средства донација из ранијих
година

859.498.910,31

65.373,42

3.700.000,00
104.274.441,70

6.399.000,00

57.734.762,00
2.360.000,00

880.000,00

10.000,00

5.375.580,41

1.767.785,00

859.498.910,31

3.700.000,00
104.274.441,70

6.399.000,00

57.734.762,00
2.360.000,00

880.000,00

10.000,00

65.373,42

5.375.580,41

1.767.785,00

Укупно за функцију  820
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Расходи и издаци из
прихода, примања и

пренетих

неутрошених
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додатних

средстава
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Укупно за програмску активност 1006 859.564.283,73 182.501.569,11 1.042.065.852,84

Извори финансирања за програмску активност 1006

01 00

03 00

04 00

05 00

07 00

08 00

09 00

12 00

13 00

13 06

15 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

Сопствени приходи буџетских корисника

Донације од иностраних земаља

Трансфери од других нивоа власти

Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

Неутрошена средства донација из ранијих
година

859.498.910,31

65.373,42

3.700.000,00

104.274.441,70

6.399.000,00

57.734.762,00

2.360.000,00

880.000,00

10.000,00

5.375.580,41

1.767.785,00

859.498.910,31

3.700.000,00

104.274.441,70

6.399.000,00

57.734.762,00

2.360.000,00

880.000,00

10.000,00

65.373,42

5.375.580,41

1.767.785,00

Укупно за програм Јачање културне продукције и уметничког
стваралаштва

859.564.283,73 182.501.569,11 1.042.065.852,84

Извори финансирања за програм Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва

01 00

03 00
04 00

05 00

07 00
08 00

09 00

12 00

13 00

13 06

15 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси
Сопствени приходи буџетских корисника

Донације од иностраних земаља

Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

Неутрошена средства донација из ранијих
година

859.498.910,31

65.373,42

3.700.000,00
104.274.441,70

6.399.000,00

57.734.762,00
2.360.000,00

880.000,00

10.000,00

5.375.580,41

1.767.785,00

859.498.910,31

3.700.000,00
104.274.441,70

6.399.000,00

57.734.762,00
2.360.000,00

880.000,00

10.000,00

65.373,42

5.375.580,41

1.767.785,00
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Расходи и издаци из
прихода, примања и

пренетих

неутрошених

средстава

Расходи и 
издаци из 
додатних

средстава

Укупно

П
р
о
г
р
а
м
с
к
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с
т
р
у
к
т
у
р
а

Свега за главу 0701 - Индиректни корисници у области културе 1.307.052.609,06 223.700.204,11 1.530.752.813,17

Извори финансирања за главу 0701 - Индиректни корисници у области културе

01 00

03 00

04 00

05 00

07 00

07 07

08 00

09 00

12 00

13 00

13 06

15 00

56 00

Приходи из буџета

Социјални доприноси

Сопствени приходи буџетских корисника

Донације од иностраних земаља

Трансфери од других нивоа власти

Трансфери од других нивоа власти - средства
из буџета Републике Србије

Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

Неутрошена средства донација из ранијих
година

Финансијска помоћ ЕУ

1.304.987.235,64

2.000.000,00

65.373,42

4.760.000,00

136.262.341,70

6.399.000,00

57.734.762,00

2.360.000,00

980.000,00

10.000,00

7.291.254,16

2.845.346,25

5.057.500,00

1.304.987.235,64

4.760.000,00

136.262.341,70

6.399.000,00

57.734.762,00

2.000.000,00

2.360.000,00

980.000,00

10.000,00

65.373,42

7.291.254,16

2.845.346,25

5.057.500,00

УКУПНО ЗА РАЗДЕО  07 1.954.942.178,55 223.700.204,11 2.178.642.382,66

Извори финансирања за раздео 07

01 00
03 00

04 00

05 00
07 00

07 07

08 00

09 00

12 00

13 00

13 06

15 00

56 00

Приходи из буџета
Социјални доприноси

Сопствени приходи буџетских корисника

Донације од иностраних земаља
Трансфери од других нивоа власти

Трансфери од других нивоа власти - средства
из буџета Републике Србије

Добровољни трансфери од физичких и
правних лица

Примања од продаје нефинансијске имовине

Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година

Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година - додатна средства

Неутрошена средства донација из ранијих
година

Финансијска помоћ ЕУ

1.952.876.805,13

2.000.000,00

65.373,42

4.760.000,00

136.262.341,70

6.399.000,00
57.734.762,00

2.360.000,00

980.000,00

10.000,00

7.291.254,16

2.845.346,25

5.057.500,00

1.952.876.805,13
4.760.000,00

136.262.341,70

6.399.000,00
57.734.762,00

2.000.000,00

2.360.000,00

980.000,00

10.000,00

65.373,42

7.291.254,16

2.845.346,25

5.057.500,00



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с
верским заједницама

6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

Унапређење и заштита људских и мањинских права и слободаНазив

10 Људска права и грађанско друштвоСектор

Очување, подстицање, унапређење и заштита нематеријалног културног наслеђа и  савременог уметничког стваралаштва
националних мањина на територији АПВ

Сврха

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине,  Закон о заштити права и слобода националних
мањина,  Закона о националним саветима националних мањина, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у
култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне
самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Суфинансирање пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и
музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности  и
мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво, који се реализују на територији
АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу члана 76. Закона у
култури  и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури: установе културе и организације цивилног друштва.  У том
смислу, путем јавних конкурса суфинансирају се: манифестације, колоније, изложбе, перформанси и остали пројекти у овој области.

Опис

Унапређивање положаја и заштита права националних заједница на очување културног идентитетаЦиљ 1

Назив :Број подржаних пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција Секретаријата 10010097 100

Коментар :Базна година 2016.

Назив :Број подржаних мултикултуралних пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.2

Извор верификације :Интерна евиденција Секретаријата. 530 5

Коментар :Базна година 2016.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 10011001ПА

10011001 Подршка културној делатности националних мањина 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00

1001 Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода
Програм (коме

припада)

Функција

очување, подстицање, унапређење и заштита нематеријалног културног наслеђа и  савременог уметничког стваралаштва
националних мањина на територији АПВ

Сврха

Закон о култури,  Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о заштити права и слобода националних
мањина , Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Суфинансирање пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа (изворне народне игре, изворна народна песма и
музика, обичаји и веровања, традиционални народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности  и
мултимедије, књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво, који се реализују на територији
АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу одлуке Секретара
(члан 76. Закона у култури) и бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури: установе културе и организације
цивилног друштва.  У том смислу, путем јавних конкурса суфинансирају се: манифестације, колоније, изложбе, перформанси и
остали пројекти у овој области.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Унапређивање положаја и заштита права националних заједница на очување културног идентитетаЦиљ 1

Назив :број подржаних пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција Секретаријата 10010097 100

Коментар :Базна година 2016.

Назив :Број подржаних мултикултуралних пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.2

Извор верификације :Интерна евиденција Секретаријата 530 5

Коментар :Базна година 2016.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1201 Уређење и развој система у области културе и информисања 106.934.388,49 0,00 106.934.388,49

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с
верским заједницама

106.934.388,49 0,00 106.934.388,49

Уређење и развој система у области културе и информисањаНазив

12 Култура, комуникације и медијиСектор

Обављање редовних послова и активности СекретаријатаСврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, као и законски прописи и акта који регулишу исплату зарада и
накнада и друго.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља
послове покрајинске управе у области културе и јавног информисање. Секретаријат обавља извршне, стручне и развојне послове
покрајинске управе.
У оквиру овог Програма уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених у покрајинском секретаријату,
ради обављања послова из надлежности секретаријата. Обезбеђују се општи економски и други услови за ефикасно обављање
послова. Обезбеђују се средстава за плате, додатке и накнаде запослених и стварају други финансијски и материјално технички
услови за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата. Непосредни инспекцијски надзор над применом
Закона о култури и других прописа спроводи се у установама културе на територији АП Војводине, а на основу Плана обиласка
установа културе који доноси покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама.

Опис

-Циљ 1

Назив : 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :

Коментар :

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ
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СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12011001ПА

12011001 Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе 77.007.826,07 0,00 77.007.826,07

1201 Уређење и развој система у области културе и информисања
Програм (коме

припада)

Функција

Обављање редовних послова и активности СекретаријатаСврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, као и законски прописи и акта који регулишу исплату зарада и
накнада и друго.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Средства планирана на овој програмској активности омогућавају редовно пословање Секретаријата и извршавање свих активности
неопходних за његово функционисање и обављање послова из надлежности Секретаријата у области културе. Непосредни
инспекцијски надзор над применом Закона о култури и других прописа спроводи се у установама културе на територији АП
Војводине,а на основу Плана обиласка установа културе који потписује покрајински секретар за културу,  јавно информисање и
односе с верским заједницама.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

-Циљ 1

Назив : 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :

Коментар :



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
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СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12011002ПА

12011002 Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања 20.080.479,90 0,00 20.080.479,90

1201 Уређење и развој система у области културе и информисања
Програм (коме

припада)

Функција

Обављање редовних задатака СекретаријатаСврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, као и законски прописи и акта који регулишу исплату зарада,
накнада и друго.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

У оквиру ове Програмске активности уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених у покрајинском
секретаријату, ради обављања послова из надлежности секретаријата обезбеђују се општи економски и други услови за ефикасно
обављање послова. Обезбеђују се средстава за плате, додатке и накнаде запослених и стварају други финансијски и материјално
техничких услова за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног информисања.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

-Циљ 1

Назив : 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :

Коментар :



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12011003ПА

12011003 Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких

(струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине
3.750.000,00 0,00 3.750.000,00

1201 Уређење и развој система у области културе и информисања
Програм (коме

припада)

Функција

Подршка раду репрезентативних и струковних удружења у култури основаних на нивоу АП ВојводинеСврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине; Закон о културиПравни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама суфинансира рад репрезентативних и
струковних удружења у култури, како би ова удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе
уметника са статусом самосталног  уметника. Суфинансирају се трошкови простора где удружења раде, зараде запослених,
административни, као и други текући  расходи и издацу. Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Обезбеђени услови за обављање редовних делатности уметничких (струковних) удружењаЦиљ 1

Назив :Суфинансирање текућих расхода и издатака 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Годишњи Финансијски извештаји  и петогодишњи стратешки
планови удружења

454545 45

Коментар :индикатор је дат у процентима, базна година 2016.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12011004ПА

12011004 Уређење, администрација и управљање у области односа са верским
заједницама

6.096.082,52 0,00 6.096.082,52

1201 Уређење и развој система у области културе и информисања
Програм (коме

припада)

Функција

Обављање редовних задатака СекретаријатаСврха

Закон о утврђивању надлежности АП Војводине.Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

У оквиру ове програмске активности уређују се права, обавезе и одговорности из радног односа лица запослених у Секретаријату
ради обављања послова из надлежности Секретаријата. Обезбеђују се средства за плате, додатке и накнаде запослених и стварају
други финансијски и материјални услови за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области
односа с верским заједницама.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

-Циљ 1

Назив : 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :

Коментар :



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа 464.466.325,33 41.198.635,00 505.664.960,33

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с
верским заједницама

16.978.000,00 0,00 16.978.000,00

Унапређење система заштите културног наслеђаНазив

12 Култура, комуникације и медијиСектор

Допринос истраживању, заштити, чувању, презентовању, промовисању и одрживом коришћењу непокретне, покретне и
нематеријалне културне баштине АПВ; развоју библиотечко-информационе делатности и попуна библиотечких фондова у АПВ;
подршка развоју регионалне сарадње у области заштите културне баштине и заштита и очување културне баштине српског народа у
региону; умрежавање установа заштите у АП Војводини на покрајинском, националном нивоу и укључивање установа и
организација у међународне мреже културног наслеђа; подршка развоју и имплементацији нових технологија и нових медија и
увођење савремених стандарда у области заштите културне баштине.

Сврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добрима,  Закон о
библиотечко-информационој делатности , Закон о старој и реткој библиотечкој грађи, Закон о обнови културно-историјског наслеђа
и подстицању развоја Сремских Карловаца, Закон о Матици српској, Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа(МУ
1-10),  Европска конвенција о пределу (Серија међународних уговора 176/08), Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја
Аутономне Покрајине Војводине 2014-2020 са Акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АПВ 2014-2020.
године , Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмом се финансирају установе чији је оснивач АПВ и финансирају или суфинансирају програми/ пројекти других субјеката у
култури који реализују активности у областима заштите непокретних  и покретних културних добара и нематеријалног наслеђа,
програми у библиотечко-информатичкој делатности у Војводини и попуњавање библиотечких фондова; подржавају се издавачки и
библиотечки програми Савеза слепих Војводине; обезбеђује доступност и препознатљлвост културног наслеђа и омогућава његова
промоција у земљи и региону; подржава  развој научних истраживања и имплементација савремених међународних стандарда и
знања; унапређују услови рада и установе опремају савременом техничком и информатичком опремом; обезбеђује развој
међурегионалне сарадње у области заштите културног наслеђа и у библиотечко-информатичкој  делатности; обезбеђује одрживи
развој локалних заједница заснован на чувању и коришћењу културне баштине, као и дигитализација и едукација у овој области;
подржавају пројекти заштите свих видова културног наслеђа српског народа у региону и другим земљама, и реализују други
пројекти којима се унапређује, штити и промовише културно наслеђа српског народа и националних заједница у АПВ. Активности
спроводе локалне самоуправе, установе заштите културног наслеђа, библиотеке и други субјекти у култури, а у његовом оквиру
планирани су и механизми бесповратног финансирања путем јавних конкурса као и на основу чл. 74, 75, 76 и 77. Закона о култури.

Опис

Унапређење нивоа истражености, заштите, презентације и одрживог коришћења културог наслеђа у АП ВојводиниЦиљ 1

Назив :број реализованих програма/пројеката у области заштите непокретног,
покретног и нематеријалног културног наслеђа

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Годишњи извештаји установа културе, других корисника и
органа локалне самоуправе

920919919 920

Коментар :Базна година 2017.

Унапређење библиотечко-информационе делатностиЦиљ 2

Назив :Број откупљених публикација за библиотеке у Војводини 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека
са територије АП Војводине

350003000030000 35000

Коментар :Базна година 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА
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СРЕДСТВА

Побољшавање услова за рад и основну делатност и опремање савременом техничком и информатичком опремомЦиљ 3

Назив :Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.1

Извор верификације :Годишњи извештаји установа културе и органа локалне
самоуправе

201717 20

Коментар :Базна година 2017.

Назив :број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.2

Извор верификације :Годишњи извештаји установа културе и органа локалне
самоуправе

201717 20

Коментар :Базна година 2017.

0701 Индиректни корисници у области културе 447.488.325,33 41.198.635,00 488.686.960,33

Унапређење система заштите културног наслеђаНазив

12 Култура, комуникације и медијиСектор

Допринос истраживању, заштити, чувању, презентовању, промовисању и одрживом коришћењу непокретне, покретне и
нематеријалне културне баштине АПВ; развоју библиотечко-информационе делатности и попуна библиотечких фондова у АПВ;
подршка развоју регионалне сарадње у области заштите културне баштине и заштита и очување културне баштине српског народа у
региону; умрежавање установа заштите у АП Војводини на покрајинском, националном нивоу и укључивање установа и
организација у међународне мреже културног наслеђа; подршка развоју и имплементацији нових технологија и нових медија и
увођење савремених стандарда у области заштите културне баштине.

Сврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добрима,  Закон о
библиотечко-информационој делатности , Закон о старој и реткој библиотечкој грађи, Закон о обнови културно-историјског наслеђа
и подстицању развоја Сремских Карловаца, Закон о Матици српској, Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа(МУ
1-10),  Европска конвенција о пределу (Серија међународних уговора 176/08), Покрајинска скупштинска одлука о Програму развоја
Аутономне Покрајине Војводине 2014-2020 са Акционим планом за реализацију приоритета програма развоја АПВ 2014-2020.
године , Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета
Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмом се финансирају установе чији је оснивач АПВ и финансирају или суфинансирају програми/ пројекти других субјеката у
култури који реализују активности у областима заштите непокретних  и покретних културних добара и нематеријалног наслеђа,
програми у библиотечко-информатичкој делатности у Војводини и попуњавање библиотечких фондова; подржавају се издавачки и
библиотечки програми Савеза слепих Војводине; обезбеђује доступност и препознатљлвост културног наслеђа и омогућава његова
промоција у земљи и региону; подржава  развој научних истраживања и имплементација савремених међународних стандарда и
знања; унапређују услови рада и установе опремају савременом техничком и информатичком опремом; обезбеђује развој
међурегионалне сарадње у области заштите културног наслеђа и у библиотечко-информатичкој  делатности; обезбеђује одрживи
развој локалних заједница заснован на чувању и коришћењу културне баштине, као и дигитализација и едукација у овој области;
подржавају пројекти заштите свих видова културног наслеђа српског народа у региону и другим земљама, и реализују други
пројекти којима се унапређује, штити и промовише културно наслеђа српског народа и националних заједница у АПВ. Активности
спроводе локалне самоуправе, установе заштите културног наслеђа, библиотеке и други субјекти у култури, а у његовом оквиру
планирани су и механизми бесповратног финансирања путем јавних конкурса као и на основу чл. 74, 75, 76 и 77. Закона о култури.

Опис

Унапређење нивоа истражености, заштите, презентације и одрживог коришћења културог наслеђа у АП ВојводиниЦиљ 1

Назив :број реализованих програма/пројеката у области заштите непокретног,
покретног и нематеријалног културног наслеђа

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Годишњи извештаји установа културе, других корисника и
органа локалне самоуправе

920919919 920

Коментар :Базна година 2017.
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Унапређење библиотечко-информационе делатностиЦиљ 2

Назив :Број откупљених публикација за библиотеке у Војводини 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај Библиотеке Матице српске и народних библиотека
са територије АП Војводине

350003000030000 35000

Коментар :Базна година 2017.

Побољшавање услова за рад и основну делатност и опремање савременом техничком и информатичком опремомЦиљ 3

Назив :Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.1

Извор верификације :Годишњи извештаји установа културе и органа локалне
самоуправе

201717 20

Коментар :Базна година 2017.

Назив :број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.2

Извор верификације :Годишњи извештаји установа културе и органа локалне
самоуправе

201717 20

Коментар :Базна година 2017.

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021001ПА

12021001 Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног културног
наслеђа

5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Програм (коме

припада)

Функција

Истраживање, евидентирање, валоризација и очување непокретног и археолошког културног наслеђа (археолошки локалитети,
просторно културно-историјске целине, знаменита места, споменици културе)

Сврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине,  Закон о култури, Закон о културним добрима, Међународна
повеља о заштити и рестаурацији споменика и подручја (Венеција, 1964), Европска конвенција о пределу (Серија међународних
уговора 176/08), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из
буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмским активностима финансирају се и суфинансирају пројекти заштите непокретног и археолошког наслеђа  и то:
валоризација, конзервација, рестаурација, ревитализација и санација непокретних културних добара, обрада, евидентирање и
презентовање у дигиталној форми и новим медијима, промоција и презентација непокретне баштине, научна истраживања, сарадња
са сродним установама и организацијама  у земљи и иностранству, едукација и промовисање наслеђа код деце и младих,
имплементација  савремених медота и међународних стандарда, међурегионална сарадња  и други пројекти којима се промовише ова
област. Активности спроводе локалне самоуправе, овлашћене установе заштите културног наслеђа - индиректни корисници других
нивоа власти и други субјекти у култури  регистровани за послове заштите културног наслеђа. У оквиру програмских активности
планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног конкурса, као и на основу чл. 76 Закона о култури.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?
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Повећање истражености, заштите и очувања непокретног  и археолошког културног наслеђаЦиљ 1

Назив :Број пројеката истраживања, валоризације, заштите и конзервације
непокретног културног наслеђа у земљи и иностранству.

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештаји установа културе и других субјеката који реализују
пројекте.

301515 30

Коментар :Базна година 2017.

Доступно и препознатљиво непокретно културно наслеђеЦиљ 2

Назив :Број пројеката презентације непокретних културних добара у новим
медијима и техникама.

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештаји установа културе и других субјеката који реализују
пројекте.

1066 10

Коментар :Базна година 2017.

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021002ПА

12021002 Подршка истраживању, заштити и очувању нематеријалног и
покретног културног наслеђа

2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Програм (коме

припада)

Функција

истраживање, очување, евидентирање, валоризација и презентација покретног културног наслеђа, дигитализација, презентација и
промоција  покретног и нематеријалног културног наслеђа, унапређење услова рада и опремање установа заштите културног наслеђа
савременом опремом

Сврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добрима,  Закон о старој и
реткој библиотечкој грађи, Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и
суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмским активностима финансирају/суфинансирају се пројекти заштите покретног културног наслеђа и то: истраживање,
документовање, конзервација/рестаурација и излагање  културних добара, обрада, евидентирање и презентовање у дигиталној
форми, сарадња са сродним установама и организацијама у земљи и региону, реализација заједничких пројеката установа културног
наслеђа у АПВ, едукација и промовисање наслеђа код деце и младих, имплементација  савремених метода и међународних
стандарда, дигитализација, међурегионална сарадња у области заштите културног наслеђа; унапређење услова рада и опремање
установа и други пројекти. Активности спроводе  установе заштите културног наслеђа и други субјекти у култури  регистровани за
послове заштите културног наслеђа. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем
јавног конкурса као и на основу  чл. 76. Закона о култури.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Повећан степен истражености и заштите покретног и нематеријалног културног наслеђаЦиљ 1

Назив :Број реализованих пројеката истраживања, заштите и презентације
покретног и нематеријалног културног наслеђа културног наслеђа

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештаји установа културе и других субјеката у култури 352020 35

Коментар :Базна година 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Доступно и препознатљиво покретно и нематеријално културно наслеђеЦиљ 2

Назив :Број осавремењених сталних поставку и тематских изложби у установама
покретног културног наслеђа.

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештаји установа културе и других субјеката у култури 251212 25

Коментар :Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката. Базна година 2017.

унапређење и осавремењавање услова рада и модернизација опреме у установа заштите културног наслеђа у АПВЦиљ 3

Назив :Број санираних, адаптираних или реконструисаних простора за рад , чување
и излагање културних добара

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.1

Извор верификације :Извештаји установа културе и других субјеката у култури 1588 15

Коментар :Базна година 2017.

Назив :Број установа у којима је осавремењена техничка и информатичка опрема 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.2

Извор верификације :Извештаји установа културе и других субјеката у култури 2066 20

Коментар :Базна година 2017.

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021003ПА

12021003 Подршка развоју библиотечко-информационе делатности 1.400.000,00 0,00 1.400.000,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Програм (коме

припада)

Функција

Уједначавање рада библиотека у АП Војводини кроз вршење матичних функција библиотека којима су ови послови поверени
законом и набавка нових књига за библиотеке, унапређење услова рада и опремање савременом опремом

Сврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури,  Закон о библиотечко-информационој
делатности, Решење о утврђивању библиотека које обављају матичне функције у библиотечко-информационој делатности на
територији АП Војводине

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмским активностима суфинансирају се: набавка књига за библиотеке у АПВ и послови матичности које обављају матичне
библиотеке у АП Војводини а који су предвиђени законом, и то послови: Градске библиотеке у Новом Саду, Библиотеке "Глигорије
Возаревић" у Сремској Митровици, Градске библиотеке у Суботици, Градске библиотеке "Карло Бјелицки" у Сомбору, Градске
библиотеке у Панчеву, Народне библиотке "Јован Поповић" у Кикинди, Градске библиотеке "Жарко Зрењанин" у Зрењанину и
Градске библиотеке Вршац. Такође, програмском активношћу се суфинансира унапређење услова рада и техничко опремање јавних
библиотека новом опремом. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања који се
додељују путем јавног конкурса и на основу одлуке покрајинског секретара а у складу са чл. 77. Закона о култури.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Уједначен библиотечко-информациони систем у АПВЦиљ 1

Назив :Број обављених стручних надзора 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Годишњи извештај Библиотеке Матице српске и општинских
библиотека са територије АПВ.

302020 30

Коментар :Базна година 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Попуњавање библиотечких фондова у библиотекама АПВ и повећавање доступности библиотечке грађеЦиљ 2

Назив :Број набављених нових књига у библиотекама у АПВ 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештаји народних библиотека са територије АПВ 350003000030000 35000

Коментар :Базна година 2017.

Унапређени и осавремењени услови рада у јавним библиотекама у АПВЦиљ 3

Назив :Број јавних библотека у којима је осавремењена техничка и информатичка
опрема

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.1

Извор верификације :Извештаји народних библиотека са територије АПВ 522 5

Коментар :Базна година 2017.

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021004ПА

12021004 Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног  народног
стваралаштва Срба

2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Програм (коме

припада)

Функција

Подршка заштити, истраживању, евидентирању и презентацији нематеријалног културног наслеђа, неговању традиционалног
народног стваралаштва и аматеризму, едукација млађе популације у области неговања традиционалног и изворног стваралаштва које
реализују установе и други субјекти културе

Сврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добрима, Конвенција о
очувању нематеријалног културног наслеђа (МУ 1-10), Уредба о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који
се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмским активностима финансирају се и суфинансирају пројекти заштите и презентације нематеријалног културног наслеђа
(традиционална игра, плес, обичаји и обреди, усмена традиција, дијалект и друго), неговања традиционалног народног стваралаштва
и аматеризма српског народа у АПВ, опремање удружења и других субјеката у култури основном опремом (инструменти, ношње),
презентовање традиционалног стваралаштва у земљи и иностранству, очување традиционалног стваралаштва српске мањине у
Румунији, Мађарској, Хрватској, Црној Гори, Федерацији БИХ и српског народа у Републици Српској, едукација млађе популације 
у области нематеријалног културног наслеђа и изворног народног стваралаштва и подршка програмима који се реализују у оквиру
традицоналних манифестација. У оквиру програмских активности планирани су механизми бесповратног финансирања путем јавног
конкурса и на основу чл. 76. Закона о култури.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?
Истражено, унапређено и промовисано традиционално и изворно народно стваралаштва српског народа у АПВ и српских удружења
и организација у региону

Циљ 1

Назив :број реализованих програма у области традиционалног и изворног народног
сваралаштва српског народа у АПВ и српских удружења и организација у региону

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештаји удружења и других субјеката у култури 304075 30

Коментар :Реализација индикатора условљена је квалитетом достављених пројеката. Базна година 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 
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УКУПНА

СРЕДСТВА

Назив :број пројеката опремања удружења народним ношњама, музичким
инструментима и другом опремом

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.2

Извор верификације :Извештаји удружења и других субјеката у култури 202528 20

Коментар :Базна година 2017.

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021005ПА

12021005 Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС од посебног
интереса за АП Војводину

1.443.000,00 0,00 1.443.000,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Програм (коме

припада)

Функција

Подршка раду установа заштите културног наслеђа у неразвијеним и мање развијеним општинама у АПВ чији рад превазилази
значај локалне самоуправе и унапређење њиховог рада

Сврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине,  Закон о култури, Закон о културним добрима, Правилник о
начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање  текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури у у
АП Војводини које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП
Војводини

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмском активношћу се подржава рад и програмске активности установа и организација заштите културног наслеђа у мање
развијеним срединама, чији рад и значај превазилази локални оквир и има посебан значај за културу Војводине кроз обезбеђивање
дела средстава за текуће расходе и издатке, на основу члана 77. Закона о култури, до износа од 45% њихових годишњих расхода.
Кроз ову активности, а у складу са усвојеним критеријумима у Правилнику о начину, критеријумима и мерилима за суфинансирање
дела текућих расхода и издатака установа културе у АП Војводини чији су оснивачи локалне самоуправе и које својим програмима
превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађанки  и грађана у АПВ подржава се рад Галерије слика
"Сава Шумановић" и Музеја наивне уметности у Шиду, Музеја војвођанских Словака у Б. Петровцу, Галерије "Стојан Трумић" у
саставу НБ "Стојан Трумић" у Тителу, Галерија наивне уметности у Ковачици, Галерије наивне уметности Румуна "Доина" у саставу
Установе за културну делатност Дома културе у Уздину и Завичајног комплекса и Музеја Михајла Пупина у саставу Дома културе у
Идвор и друге установе одређене решењем покрајинског секретара.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Унапређење нивоа и услова рада установа заштите културног наслеђа у мање развијеним општинама у АПВЦиљ 1

Назив :број реализованих програма установа суфинансиран средствима АПВ 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај о петогодишњем раду и стратешки развојни план за
пет година установа културе

1088 10

Коментар :Базна година 2017.
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СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021006ПА

12021006 Подршка програмима Матице српске у области културе 2.135.000,00 0,00 2.135.000,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Програм (коме

припада)

Функција

Подршка програмима и пројектима које реализује Матица српска  у области  културе и уметностиСврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине,  Закон о култури,  Закон о старој и реткој библиотечкој грађи,
Закон о Матици српској

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмском активношћу подржавају се програми и пројекти Матице српске који се реализују у областима културе и уметности  и
то: одржавање научних скупова са темама у области културе и уметности, научно истраживачки пројекти у области
друштвено-хуманистичких наука, изложбе, издавачки пројекти, обележавање значајних јубилеја, сарадња са сродним установама у
земљи и региону, дигитализација грађе из збирки и фондова Матице српске и други пројекти којима се промовише историјски
развој, култура и уметност Војводине и промовише и унапређује рад ове  институције. У оквиру програмских активности планирани
су механизми бесповратног финансирања који се додељују путем јавног конкурса и на основу одлуке покрајинског секретара а у
складу са чл. 76. Закона о култури.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Унапређење рада и програмске делатности и подизање степена промоције рада и значаја Матице српскеЦиљ 1

Назив :Број реализованих јавних програма Матице српске (научни скупови,
изложбе, предавања)

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештаји и план и стратегија рада Матице српске 181410 18

Коментар :Базна година 2017. година

Назив :Број издатих капиталних публикација 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.2

Извор верификације :Извештаји и план и стратегија рада Матице српске 412 4

Коментар :Базна година 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021007ПА

12021007 Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза

слепих Војводине
2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Програм (коме

припада)

Функција

Унапређење издавачке и библиотечке делатности за слепе и слабовиде у АПВ,  обезбеђивање доступности публикација особама са
посебним потребама и подршка раду Специјалне библиотеке за слепе "Мр Омер Маринков"

Сврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине,  Закон о културиПравни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмском активношћу  подржавају се издавачки и библиотечки програми Савеза слепих Војводине и специјалне библиотеке за
слепе "Мр Омер Маринков", пре свега издавачки пројекти у звучној техници и Брајевим писмом из области белетристике, популарне
науке, културе, историје, дечје и омладинске књижевности, уџбеника за основне и средње школе и стручне литературе, умножавање
ових публикација и пребацивање са старих матрица и касета на дигиталне носаче и њихово умножавање. Суфинансирање се врши на
основу члана 77. Закона о култури.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Подизање квалитета живота слепих у АП ВојводиниЦиљ 1

Назив :Број нових издања у звучној техници и на Брајевом писму 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план 130130130 130

Коментар :Базна година 2017.

Назив :Број новонабављених књига (касете и ЦД) и дигитализованих прерађених
звучних књига (по броју библиотечких јединица)

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.2

Извор верификације :Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план 930930930 930

Коментар :Базна година 2017.

Повећање доступности публиакција слепима и слабовима у АП ВојводиниЦиљ 2

Назив :Број публикација пребачених са старих носача на нове дигиталне носаче 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештај Савеза слепих Војводине и стратешки план 969696 96

Коментар :Базна година 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0701 Индиректни корисници у области културе

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12021008ПА

12021008 Подршка раду установа у области заштите и очувања културног
наслеђа

439.650.550,33 35.063.573,75 474.714.124,08

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Програм (коме

припада)

Функција

Унапређење, осавремењавање и очување система заштите културног наслеђа у АПВ кроз подршку раду и основној делатности
установа заштите културног наслеђа чији је оснивач АП Војводина

Сврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине,  Закон о култури, Закон о културним добрима, Конвенција о
очувању нематеријалног културног наслеђа (МУ 1-10), Покрајинска скупштинска одлука о преношењу оснивачких права над
установама културе које је основала Аутономна покрајина Војводина на Владу Аутономне покрајинске Војводине, Одлука о
утврђивању функције матичне установе Архива Војводине у Новом Саду у области заштите архивске грађе и регистратурског
материјала, Одлука о утврђивању функције матичне установе Музеја Војводине у Новом Саду у области заштите покретних
културних добара, оснивачки акти установа

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмске активност се остварују кроз реализацију усвојених годишњих програма рада сваке установе појединачно и на основу
закључених годишњих уговора о финансирању програма који реализују установе заштите културног наслеђа у АПВ и који се односе
на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручно
усавршавање, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и информатичке опреме, капитално и
текуће одржавање зграда и објеката, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада запослених, социјална давања и
друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност финансирају се Архив Војводине, Музеј Војводине, Музеј савремене
уметности Војводине, Покрајински завод за заштиту споменика културе, Спомен-збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне
уметности поклон збирка Рајка Мамузића и Позоришни музеј Војводине.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Унапређен степен истражености и очувања културних добара у АПВЦиљ 1

Назив :Број реализованих програма/пројеката истраживања и очувања културних
добара

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
развоја

240200200 240

Коментар :Базна година 2017.

Назив :Број новонабављених предмета покретне културне баштине, софтвера за
електронске евиденције и стручних публикација (нематеријална имовина)

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.2

Извор верификације :Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
развоја

290025002600 2900

Коментар :Базна година 2017.

Доступна и на савремен начин презентована културна баштина АПВЦиљ 2

Назив :Број изложби, презентација, едукативних (педагошких) и других јавних
програма

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
развоја

600550570 600

Коментар :Базна година 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 
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УКУПНА

СРЕДСТВА

Назив :Број посетитељки/посетиоца 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.2

Извор верификације :Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
развоја

103000102000101000 103000

Коментар :Реализација индикатора условљена је квалитетом планираних програма. Нема поуздане анализе разврставања индикатора
по роду, ове активности планирају се за 2019. годину. Базна година 2017.

побољшани услови рада и осавремењена техничка и информатичка опремаЦиљ 3

Назив :број реконструисаних, санираних или адаптираних простора за рад, чување,
заштиту и излагање културниих добара

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.1

Извор верификације :Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
развоја

1077 10

Коментар :Базна година 2017.

Назив :број новонабављене техничке и информатичке опреме и машина 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.2

Извор верификације :Извештаји индиректних корисника, планови рада и стратегије
развоја.

20109 20

Коментар :Базна година 2017.

0701 Индиректни корисници у области културе

ПРОЈЕКАТ 12024023ПЈ

12024023 Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа
подржани средствима ЕУ фондова

2.837.775,00 6.135.061,25 8.972.836,25

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Програм (коме

припада)

Функција

Подршка реализацији пројеката истраживања, заштите, конзервације, рестаурације и презентације културног наслеђа у АПВ који се
реализују средствима програма ЕУ намењених заштити културног наслеђа

Сврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине,  Закон о култури, Закон о културним добрима, Међународна
повеља о заштити и рестаурацији споменика и подручја(Венеција, 1964), Европска конвенција о пределу(Серија међународних
уговора 176/2008), потписани уговори са ЕУ о финансирању одобрених пројеката

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите, конзервације/рестаурације, презентације и
дигиталне презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које реализују установе  чији је оснивач АПВ и који су
подржани средствима различитих програма ЕУ, и то:  1. Пројекат "Рехабилитација Фрањевачког самостана у Бачу" (реализација
Покрајински завод за заштиту споменика културе) финансиран из Програма ЕУ "Љубљански процес 2" у циљу рехабилитације,
рестаурације, презентације и одрживог коришћења непокретног културног наслеђа   и 2. Пројекат "Јачање капацитета за промене у
туризму на Западном Балкану - изградња компетенција за квалитетно управљање културним наслеђем и културним туризмом -
ЦУЛТУРWБ" (реализација Покрајински завод за заштиту споменика културе)који се финансира из програма Еразмус плус са циљем
имплементације знања и активности у области културног туризма и управљања непократним културним наслеђем као важним
туристичким производом и 3. Пројекат "Риск Цханге"(реализација: Музеј савремене уметности Војводине)и други пројекти који се
финансирају из програма Креативна Европа.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?
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Реализација програмских активности у складу са утврђеном динамикомЦиљ 1

Назив :Степен реализације планираних активности по утврђеном плану и динамици
активности

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Пројектна документација, Уговори потписани са ЕУ и другим
фондовима  и извештаји реализатора пројеката

100100100 0

Коментар :Индикатор је изражен у процентима и на годишњем нивоу. Реализација индикатора условљена је мониторингом комисије
ЕУ за надзор пројектних активности и изражена је у процентима. Базна година 2015.

0701 Индиректни корисници у области културе

ПРОЈЕКАТ 12025018ПЈ

12025018 Капитално одржавање објеката Музеја Војводине у  Новом Саду 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00

1202 Унапређење система заштите културног наслеђа
Програм (коме

припада)

Функција

Реконструкција, унапређење и модернизација дела објекта Музеја Војводине у Новом Саду ради обављања основне делатности
одељења Музеја присаједињења 1918., тј. прикупљања и депоновања музејских предмета и њиховог излагања - изложбе од којих је
примарна поставка за обележавање 100 годишњице Велике народне скупштине у Новом Саду 25. новембра 1918. године.

Сврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о култури, Закон о културним добримаПравни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Пројектом је предвиђено побољшање и осавремењавање услова рада и обављање основне делатности Музеја Војводине, односно
одељења Музеј присаједињења 1918. Реновира се простор(од 212 м 2)и приводи намени: канцеларијски простор у приземљу и првом
спрату за Музеј присаједињења 1918. Изводиће се грађевински, електро и молерски радови, као и прилази, ходници и улазна капија.

Опис

ДА

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Побољшавање и осавремењавање услова рада у сврху обављања делатности  одељења Музеја присаједињења 1918.Циљ 1

Назив :Степен реализације планираних послова а по утврђеном плану активности и
приоритетима.

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Пројектна документација, Годишњи програм рада, 
Финансијски план и извештај установе

0100100 0

Коментар :Реализација индикатора изражена је у процентима. Базна година је 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 1.010.314.283,73 182.501.569,11 1.192.815.852,84

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с
верским заједницама

150.750.000,00 0,00 150.750.000,00

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштваНазив

12 Култура, комуникације и медијиСектор

подстицање, унапређење и презентовање савременог културног и уметничког стваралаштваСврха

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о кинематографији, Уредба о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмом се финансирају/суфинансирају установе у области савременог стваралаштва чији је основач АП Војводина и
суфинансирају установе културе, удружења у култури и други субјекти у култури, кроз активности и пројекте у области савременог 
музичког и музичко-сценског стваралаштва, ликовног, примењеног, књижевног, позоришног, филмског, видео и мултимедијалног
стваралаштва АП Војводине, који промовишу савремено културно и уметничко стваралаштво, а који својим уметничким квалитетом
и значајем доприносе развоју и промоцији савременог културног и уметничког стваралаштва АП Војводине у Републици Србији и
региону. Програмом се обезбеђује и развој међурегионалне сарадње установа и организација у области савременог културног и
уметничког стваралаштва, подржавају се стручна и научна истраживања, едукација и примене нових технологија у области културе.
Програмом се подржава и развој креативних индустрија, дигитализација и едукација у овој области. Програмом се унапређују
услови рада установа културе и обезбеђује опремање савременом опремом и новим технологијама. Програм се реализује на основу
закључених годишњих уговора са установама чији је оснивач АП Војводина, као и путем бесповратног суфинансирања пројеката
установа културе, удружења и других субјеката у култури - на основу јавних конкурса и на основу  са чл. 76  Закона о култури.

Опис

Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области савремене културе и уметности на територији АП ВојводинеЦиљ 1

Назив :Број подржаних (суфинансираних) пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештаји корисника 600600600 600

Коментар :Базна година 2016.

Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)Циљ 2

Назив :Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан
простор за рад и набављена савремена опрема

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Интерна евиденција Секретаријата 333 3

Коментар :Базна година 2016.

Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправностиЦиљ 3

Назив :број подржаних родно одговорних пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.1

Извор верификације :интерна евиденција 840 12

Коментар :базна година је 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0701 Индиректни корисници у области културе 859.564.283,73 182.501.569,11 1.042.065.852,84

Јачање културне продукције и уметничког стваралаштваНазив

12 Култура, комуникације и медијиСектор

подстицање, унапређење и презентовање савременог културног и уметничког стваралаштваСврха

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о кинематографији, Уредба о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Програмом се финансирају/суфинансирају установе у области савременог стваралаштва чији је основач АП Војводина и
суфинансирају установе културе, удружења у култури и други субјекти у култури, кроз активности и пројекте у области савременог 
музичког и музичко-сценског стваралаштва, ликовног, примењеног, књижевног, позоришног, филмског, видео и мултимедијалног
стваралаштва АП Војводине, који промовишу савремено културно и уметничко стваралаштво, а који својим уметничким квалитетом
и значајем доприносе развоју и промоцији савременог културног и уметничког стваралаштва АП Војводине у Републици Србији и
региону. Програмом се обезбеђује и развој међурегионалне сарадње установа и организација у области савременог културног и
уметничког стваралаштва, подржавају се стручна и научна истраживања, едукација и примене нових технологија у области културе.
Програмом се подржава и развој креативних индустрија, дигитализација и едукација у овој области. Програмом се унапређују
услови рада установа културе и обезбеђује опремање савременом опремом и новим технологијама. Програм се реализује на основу
закључених годишњих уговора са установама чији је оснивач АП Војводина, као и путем бесповратног суфинансирања пројеката
установа културе, удружења и других субјеката у култури - на основу јавних конкурса и на основу  са чл. 76  Закона о култури.

Опис

Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области савремене културе и уметности на територији АП ВојводинеЦиљ 1

Назив :Број подржаних (суфинансираних) пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Извештаји корисника 600600600 600

Коментар :Базна година 2016.

Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)Циљ 2

Назив :Број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан
простор за рад и набављена савремена опрема

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Интерна евиденција Секретаријата 333 3

Коментар :Базна година 2016.

Унапређење садржаја пројеката уметничког стваралаштва са циљем подизања свести о значају родне равноправностиЦиљ 3

Назив :број подржаних родно одговорних пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.1

Извор верификације :интерна евиденција 840 12

Коментар :базна година је 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031001ПА

12031001 Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00

1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програм (коме

припада)

Функција

Подстицање, унапређење и презентовање стваралаштва у области визуелних уметности и мултимедије.Сврха

Закон о култури,  Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Уредба о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно
јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Суфинансирање пројеката у области визуелних уметности (сликарство, вајарство, графика, дизајн, керамика, фотографија, видео,
перформанс  и др.) и мултимедије (уметничке форме и пројекти који укрштају више визуелних уметничких медија или које визуелне
уметности укрштају са другим (не)уметничким дисциплинама), који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду
међурегионалне сарадње, као и унапређење услова рада установа културе и опремање савременом опремом и новим технологијама.
Путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури суфинансирају се: најзначајније манифестације, фестивали, колоније,
изложбе, перформанси и остали пројекти у овој области.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области визуелне уметности и мултимедијеЦиљ 1

Назив :број подржаних (суфинансираних) пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :интерна евиденција Секретаријата 452523 45

Коментар :Базна година 2016.

Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)Циљ 2

Назив :број установа културе у којима је саниран, адаптиран или реконструисан
простор за рад и набављена савремена опрема.

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :интерна евиденција Секретаријата 333 3

Коментар :Базна година 2016.

Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправностиЦиљ 3

Назив :Број подржаних родно одговорних пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.1

Извор верификације :интерна евиденција 210 3

Коментар :базна година је 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031002ПА

12031002 Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном
стваралаштву

49.000.000,00 0,00 49.000.000,00

1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програм (коме

припада)

Функција

Подстицање, унапређење и презентовање стваралаштва у области кинематографије и аудиовизуелног стваралаштва.Сврха

Закон о култури , Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о кинематографији, Уредба о
критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије,
аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Суфинансирање развоја и продукције домаћих кинематографских дела (играни, документарни и анимирани филмови, као и
комбинације ових филмских родова). Суфинансирање других пројеката у области кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва
(манифестације, фестивали, колоније, радионице и остали пројекти у овој области), који се реализују на територији АП Војводине
и/или у виду међурегионалне сарадње. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Повећање доступности квалитетних пројеката у области кинематографијеЦиљ 1

Назив :Број подржаних пројеката продукције кинематографских дела 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција Секретаријата 20106 30

Коментар :Базна година 2016.

Повећање доступности квалитетних и разноврсних других пројеката у области кинематографије и аудиовизуелног стваралаштваЦиљ 2

Назив :Број подржаних (суфинансираних) других пројеката у области
кинематографије и аудио-визуелног стваралаштва (манифестације, колоније,
радионице и друго)

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Интерна евиденција Секретаријата 151313 15

Коментар :Базна година 2016.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031003ПА

12031003 Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00

1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програм (коме

припада)

Функција

Подстицање, унапређење и презентовање стваралаштва у области књижевности и издаваштва.Сврха

Закон о култури , Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Уредба о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно
јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Суфинансирање пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и часописа) од значаја за културу и
уметност АП Војводине и других пројеката у области књижевности (манифестације, фестивали, колоније, радионице, награде и др.),
који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. Суфинансирање се реализује путем јавних
конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Повећање доступности значајних некомерцијалних пројеката у области издавачке делатности (објављивање првих издања књига и
часописа) од значаја за културу и уметност АП Војводине

Циљ 1

Назив :број подржаних некомерцијалних првих издања књига и часописа 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :интерна евиденција Секретаријата 806060 100

Коментар :Базна година 2016.

Повећање доступности квалитетних других пројеката у области књижевностиЦиљ 2

Назив :број подржаних (суфинансираних) пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :интерна евиденција Секретаријата 251512 25

Коментар :Базна година 2016.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031004ПА

12031004 Подршка развоју музичког стваралаштва 23.050.000,00 0,00 23.050.000,00

1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програм (коме

припада)

Функција

Подстицање, унапређење и презентовање музичког стваралаштва.Сврха

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Уредба о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно
јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Суфинансирање пројеката у области савременог музичког стваралаштва који се реализују на територији АП Војводине и/или у виду
међурегионалне сарадње. Путем јавних конкурса суфинансирају се: најзначајније манифестације/фестивали, концертна извођења,
радионице и остали пројекти у овој области. Суфинансирање се реализује путем јавних конкурса и на основу чл. 76 Закона о
култури.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Повећање доступности квалитетних и разноврсних пројеката у области музичког стваралаштва на територији АП ВојводинеЦиљ 1

Назив :Број подржаних (суфинансираних) пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција Секретаријата 353019 35

Коментар :Базна година 2016.

Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправностиЦиљ 2

Назив :број подржаних родно одговорних пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :интерна евиденција 210 3

Коментар :базна година 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031005ПА

12031005 Подршка развоју сценског стваралаштва - позориште/уметничка игра 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00

1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програм (коме

припада)

Функција

Подстицање, унапређење и презентовање сценског стваралаштва.Сврха

Закон о култури,  Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Уредба о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно
јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Суфинансирање пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретације (позоришно стваралаштво и уметничка игра), који се
реализују на територији АП Војводине и/или у виду међурегионалне сарадње. У том смислу, путем јавних конкурса суфинансирају
се: продукција и извођење драмских, музичких (опера, оперета, мјузикл), луткарских и плесних (балет) позоришних представа,
најзначајније манифестације, фестивали, радионице и остали пројекти у овој области. Суфинансирање се реализује путем јавних
конкурса и на основу чл. 76 Закона о култури.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Повећање доступности квалитетних пројеката у области сценског стваралаштва и интерпретацијеЦиљ 1

Назив :Број подржаних (суфинансираних) пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција Секретаријата 201515 20

Коментар :Базна година 2016.

Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправностиЦиљ 2

Назив :број подржаних родно одговорних пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :интерна евиденција 210 3

Коментар :базна година је 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031007ПА

12031007 Подршка раду Завода за културу националних мањина 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00

1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програм (коме

припада)

Функција

Очување, унапређење и развој културе националних мањина на територији АПВСврха

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о заштити права и слобода националних
мањина, Одлука о оснивању завода за културу војвођанских Мађара, Одлука о оснивању завода за културу војвођанских Словака,
Одлука о оснивању завода за културу војвођанских Румуна, Одлука о оснивању завода за културу војвођанских Русина  и Одлука о
оснивању завода за културу војвођанских Хрвата

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Оснивање и подстицање делатности завода за културу војвођанских  Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата сведочи о залагању
за очување мултикултурног идентитета Војводине, за плурализам у култури и отворено друштво и има стратешки и виталан значај за
очување и развој културе сваке поједине националне мањине у Војводини.
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање и односе с верским заједницама подстиче неговање и развој културних
активности припадника националних заједница у Војводини обезбеђењем средстава за делатност Завода за културу националних
мањина.
Реализованим пројектима научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе, уметности и науке, као и
организовањем/ координацијом културно – уметничких програма, Заводи дају значајан допринос неговању и очувању националног
идентитета и културе припадника различитих нација које живе у Војводини, а истовремено доприносе богаћењу и развијању
мултикултуралности у Војводини, као и доступности богатства тих култура свим грађанима.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Подршка Развојно-истраживачком програму ЗаводаЦиљ 1

Назив :број спроведених научних и стручних истраживања 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Годишњи извештаји и планови Завода за културу
националних мањина

402016 40

Коментар :заводи спроводе научна и стручна истраживања везана за историјску и културну прошлост, демографију, уметност,
културу, књижевност, етнографију, фолклор и остале битне аспекте живота националних заједница  Базна година 2016.

Назив :број издатих публикација 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.2

Извор верификације :Годишњи извештаји и планови Завода за културу
националних мањина

404038 40

Коментар :Базна година 2016.

Подршка Информационо - документационом и архивско - библиографском програмуЦиљ 2

Назив :број остварених активности 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Годишњи извештаји и планови Завода за културу
националних мањина

403534 40

Коментар :под активностима се подразумева број меморисаних и архивираних културних делатности, дигитализованих издања,
књига, часописа, периодичних публикација и сл. Базна година 2016.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Подршка Програму за културну продкцију, стручно усавршавање и образовање у области културеЦиљ 3

Назив :број подржаних културних и уметничких манифестација 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.1

Извор верификације :Годишњи извештаји и планови Завода за културу
националних мањина

808080 80

Коментар :Са циљем побољшања свеукупног квалитета, Заводи организују или врше супервизију бројних манифестацја које су од
изузетног значаја за културу припадајуће националне заједнице. Базна година 2016.

Назив :број одржаних семинара и курсева за унапређење вештина из области
културе и уметности

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.2

Извор верификације :Годишњи извештаји и планови Завода за културу
националних мањина

303030 30

Коментар :Базна година 2016.

Подршка  презентацији активности Завода и културе националних мањина у Војводини и иностранствуЦиљ 4

Назив :број активности 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 4.1

Извор верификације :Годишњи извештаји и планови Завода за културу
националних мањина

808080 80

Коментар :под активностима се подразумева број одржаних изложби, концерта, предавања, презентација, wеб презантација и сл.
Базна година 2016.

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОЈЕКАТ 12034008ПЈ

12034008 САЈАМ КУЛТУРЕ 2.200.000,00 0,00 2.200.000,00

1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програм (коме

припада)

Функција

Подршка реализацији манифестација у локалним самоуправама АП Војводине. Подршком оваквим манифестацијама на нивоу
локалних самоуправа допринеће се унапређењу разноликости културних израза и стварању подстицајног окружења за развој свих
области уметничког и аматерског стваралаштва у мањим срединама АП Војводине.

Сврха

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Уредба о критеријумима, мерилима и начину
избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно
јединица локалне самоуправе

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Културна дешавања до сада су се углавном фокусирала на градове, те је неопходно спровођење културне политике са аспектом
децентрализације. Објављивање конкурса који подразумева подршку манифестацијама на нивоу локалних самоуправа АП
Војводине, под називом „Сајам културе“ биће подржани пројекти који у суштини представљају сајмове широког културног спектра у
оквиру локалних самоуправа, са акцентом на мање културне средине, окупљају најширу популацију, имају културно-туристички
аспект.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?
Унапређење разноликости културних израза и стварање подстицајног окружења за развој свих области уметничког и аматерског
стваралаштва у мањим срединама АП

Циљ 1

Назив :проценат суфинансираних захтева за одржавање манифестације "Сајам
културе" у односу на број  приспеих пријава на конкурс

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција 05075 0

Коментар :индикатор је дат у %. Базна година је 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Унапређење садржаја пројеката са циљем подизања свести о значају родне равноправностиЦиљ 2

Назив :број подржаних родно одговорних пројеката 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :интерна евиденција 210 3

Коментар :базна година је 2017.

0701 Индиректни корисници у области културе

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12031006ПА

12031006 Подршка раду установа у области стваралаштва 859.564.283,73 182.501.569,11 1.042.065.852,84

1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва
Програм (коме

припада)

Функција

Подстицање, унапређење и презентовање рада и програмске делатности установа културе у области савременог стваралаштва чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина.

Сврха

Закон о култури, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Одлука Скупштине АПВ о оснивању Завода за
културу Војводине и Одлука о припајању Издавачке установе "Мисао" Заводу за културу Војводине,  Одлука Скупштине АПВ о
оснивању Издавачког завода "Форум" - Форум Кöнyвкиадó Интéзет, Покрајинска скупштинска одлука о преношењу оснивачких
права над установама културе које је основала АПВ на Владу АПВ, Покрајинска скупштинска одлука о оснивању Војвођанског
симфонијског оркестра

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Финансирање  програмских активности, текућих расхода и издатака установа културе у области савременог стваралаштва чији је
оснивач Аутономна покрајина Војводина: Српско народно позориште, Народно позориште – Народно казалиште – Нéпсзíнхáз
Суботица, Завод за културу Војводине, Издавачки завод "Форум" и Војвођански симфонијски оркестар.  Ова програмска активност
се остварује кроз реализацију усвојених годишњих програма рада сваке установе појединачно, на основу закључених годишњих
уговора о финансирању рада (зараде, стални трошкови, набавка опреме и сви други расходи релевантни за релизацију програма) и
програмске делатности ових установа.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Стабилна финансијска подршка установамаЦиљ 1

Назив :број реализованих премијерних продукција 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :програми установа и извештаји о раду 272522 27

Коментар :План: представе - за позоришта, концертни програм - за Војвођански Симфонијски оркестар. Базна вредност 10 СНП, 4
Народно позориште Суботица и 8 Војвођански симфонијски оркестар. Базна година 2016.

Назив :број реализованих програма/пројеката (за Завод за културу Војводине) 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.2

Извор верификације :Програми Завода за културу Војводине и извештаји о раду 302020 30

Коментар :нови пројекти, вишегодишњи програми/пројекти, базна година 2016.

Назив :број објављених публикација (ИЗ Форум и Завод за културу Војводине) 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.3

Извор верификације :програми установа и извештаји о раду 605050 60

Коментар :Планирана вредност  36 Форум и 14 Завод за културу Војводине. Базна година 2016.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
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ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Повећање доступности пројеката установа у области савременог стваралаштва у земљи и регионуЦиљ 2

Назив :представе - за позоришта, концерти - за Војвођански Симфонијски оркестар,
промоције за Форум

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :програми установа и извештаји о раду 909085 90

Коментар :Планирана вредност: 2 концерта Војвођанског симфонијског оркестра, 50 представа Народног позоришта из Суботице, 28
представа СНП-а и 5 промоције Форума. Базна година 2016.

Унапређење услова за рад и опремање (текуће поправке, одржавање, опрема)Циљ 3

Назив :број установа у области савременог стваралаштва у којима је саниран,
адаптиран или реконструисан простор за рад и набављена савремена опрема

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.1

Извор верификације :програми установа и извештаји о раду 553 5

Коментар :Базна година 2016.

1204 Систем јавног информисања 351.245.250,00 0,00 351.245.250,00

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с
верским заједницама

351.245.250,00 0,00 351.245.250,00

Систем јавног информисањаНазив

12 Култура, комуникације и медијиСектор

Унапређење и развој јавног информисања, као и остваривање јавног интереса грађана у  области јавног информисања. Остваривање
права националних мањина- националних заједница на информисање на сопственом језику, афирмација мултикултуралности,
развоја интеркултурализма,  неговање језика и културе  и остваривање права на информисање  особа са инвалидитетом.

Сврха

Закон о јавном информисању и медијима, Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о заштити права
и слобода националних мањина, Закон о националним саветима националних мањина и Правилник о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања секретаријат прати и утврђује стање у области јавног
информисања и обезбеђује средстава и друге услове за: унапређивање и подстицање јавног информисања, родну равноправност, 
заштиту  интереса особа са инвалидитетом ради несметаног остваривања права тих лица у јавном информисању, остваривање права
националних мањина- националних заједница на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета.

Опис

Унапређење квалитета медијских садржаја који доприносе слободи медија, укључујући и унапређење родне равноправности,
подизање медијских стандарда и медијске писмености

Циљ 1

Назив :Број медијских садржаја подржан путем конкурса 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција 160160160 160

Коментар :Иако већи број пријављених и подржаних пројеката не мора бити показатељ и бољег квалитета, он може бити показатељ
већег интересовања медијских кућа и продукција за производњу програма у складу са установљеним критеријумима. Базна година
2017.

Назив :Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.2

Извор верификације :Интерна евиденција 555 5

Коментар :Овај број подржаних пројеката допринеће афирмацији родне равноправности. Базна година 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 
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СРЕДСТВА

Информисање особа са инвалидитетомЦиљ 2

Назив :Број издања новина на Брајевом писму 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Интерна евиденција 151515 15

Коментар :Базна година 2017.

Назив :Број звучних издања 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.2

Извор верификације :Интерна евиденција 151515 15

Коментар :Базна година 2017.

Назив :Број пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног слуха 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.3

Извор верификације :Интерна евиденција 444 4

Коментар :Базна година 2017.

Остваривање права националних мањина- националних заједница на информисање на сопственом језикуЦиљ 3

Назив :Број новина покрајинског значаја 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.1

Извор верификације :Интерна евиденција 222222 22

Коментар :Обезбеђивање услова за излажење новина на језицима националних мањина од посебног је значаја за информисање на
територији АП Војводине, новине се издају као: дневне, недељне, двонедељне и месечне, укупно 22 издања. Базна година 2017.

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041001ПА

12041001 Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног
информисања

51.200.000,00 0,00 51.200.000,00

1204 Систем јавног информисања
Програм (коме

припада)

Функција

Подизање квалитета и разноврсности медијских садржајаСврха

Закон о јавном информисању и медијима,  Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине  и Правилник о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за: 1. реализацију пројеката увођења, побољшања  или проширења  програмских
садржаја у новинама или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, на српском
језику, афирмацију мултикултуралности и развој интеркултуралности, промовисање европских интеграција, међурегионалне
сарадње, родне равноправности и заштите и унапређење положаја грађана Војводине у статусу мањине;реализацију пројеката
увођења, побољшања  или проширења  програмских садржаја из области културе и уметности у ТВ емисијама, на српском језику; 2.
реализацију пројеката увођења, побољшања  или проширења  програмских садржаја у новинама или електронским медијима, који се
дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини Војводини, на језицима националних мањина- националних заједница,
афирмацију мултикултуралности и развој интеркултуралности, промовисање европских интеграција, међурегионалне сарадње, родне
равноправности и заштите и унапређење положаја грађана Војводине у статусу мањине;реализацију пројеката увођења, побољшања 
или проширења  програмских садржаја из области културе и уметности у ТВ емисијама, на језицима националних мањина-
националних заједница.

Опис



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 
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НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?
Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима укључујући родну
равноправност

Циљ 1

Назив :Број медијских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања на
српском језику

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција 100100100 100

Коментар :Иако већи број пријављених и подржаних пројеката не мора бити показатељ и бољег квалитета, он може бити показатељ
већег интересовања медијских кућа и продукција за производњу програма у складу са установљеним критеријумима. Базна година
2017.

Назив :Број медијских садржаја подржаних на конкурсу јавног информисања на
језицима националних мањина-националних заједница.

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.2

Извор верификације :Интерна евиденција 606060 60

Коментар :Иако већи број пријављених и подржаних пројеката не мора бити показатељ и бољег квалитета, он може бити показатељ
већег интересовања медијских кућа и продукција за производњу програма у складу са установљеним критеријумима. Базна година
2017.

Назив :Број медијских садржаја подржаних из области родне равноправности 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.3

Извор верификације :Интерна евиденција 555 5

Коментар :Овај број подржаних пројеката допринеће афирмацији родне равноправности. Базна година 2017.

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041002ПА

12041002 Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у
окружењу

8.000.000,00 0,00 8.000.000,00

1204 Систем јавног информисања
Програм (коме

припада)

Функција

Подстицање информисања на матерњем језику припадника српског народа у земљама у окружењуСврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о јавном информисању и медијима и Правилник о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за реализацију пројеката увођења, побољшања  или проширења  програмских
садржаја медија у земљама у окружењу.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?
Увођење, побољшање или проширење програмских садржаја у новинама или електронским медијима на српском језику у земљама у
окружењу

Циљ 1

Назив :Број медијских садржаја подржаних на конкурсу јавног информисања 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција 777 7



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Коментар :Иако већи број пријављених и подржаних пројеката не мора бити показатељ и бољег квалитета, он може бити показатељ
већег интересовања медијских кућа и продукција за производњу програма у складу са установљеним критеријумима. Базна година
2017.

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041003ПА

12041003 Унапређење професионалних стандарда 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00

1204 Систем јавног информисања
Програм (коме

припада)

Функција

Едукација новинара и других медијских стручњака, размена искустава у области јавног информисања, афирмација новинарства и
упознавање стручне јавности са медијским производима.

Сврха

Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине, Закон о јавном информисању и медијима и Правилник о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Путем јавног конкурса обезбеђује се део средстава за: 1.  развој медијске писмености путем суфинансирања организовања стручних
скупова или учешћа на стручним скуповима,  који се баве едукацијом запослених у медијима; 2. организацију медијских фестивала и
јавних расправа у вези медијске регулативе.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Развој медијске писмености и подизање стандарда у области новинарстваЦиљ 1

Назив :Број пројеката подржаних на конкурсу за унапређење професионалних
стандарда

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција 151515 15

Коментар :Иако већи број пријављених и подржаних пројеката не мора бити показатељ и бољег квалитета, он може бити показатељ
већег интересовања медијских кућа и професионалних медијских удружења у складу са установљеним критеријумима. Базна година
2017.

Назив :Број подржаних пројеката - фестивала или манифестација 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.2

Извор верификације :Интерна евиденција 553 5

Коментар :У 2017. години учинак индикатора 1 био је број учесника на фестивалу или манифестацији. Од 2018. године вредност
индикатора 1 мериће се бројем подржаних пројеката, па је  за базну вредност одређен број пројеката који је подржан у 2017. години.
Базна година је 2017.

Назив :Број подржаних пројеката - семинара или тренинга из различитих области
новинарства

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.3

Извор верификације :Интерна евиденција 10107 10

Коментар :У 2017. години учинак индикатора 1 био је број учесника на фестивалу или манифестацији. Од 2018. године вредност
индикатора 1 мериће се бројем подржаних пројеката, па је  за базну вредност одређен број пројеката који је подржан у 2017. години.
Базна година је 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041004ПА

12041004 Јавно информисање осетљивих група 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

1204 Систем јавног информисања
Програм (коме

припада)

Функција

Заштита особа са инвалидитетом  ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања
идеја, информација и мишљења.

Сврха

Закон о јавном информисању и медијима , Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине и Правилник о
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Секретаријат, ради остваривања права на информисање особа са инвалидитетом, у складу са законом, обезбеђује део средстава или
других услова којима се омогућује несметано примање информација намењених јавности. Средства се обезбеђују за рад медија који
објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму и на други начин у примереном облику и применом одређене
технологије, а распоређују се на основу  јавног конкурса.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Обезбеђивање услова за доступност информација слепим особамаЦиљ 1

Назив :Број издања новина на Брајевом писму 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција 151515 15

Коментар :Базна година 2017.

Назив :Број звучних издања 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.2

Извор верификације :Интерна евиденција 15154 15

Коментар :На основу до сада подржаних пројеката у 2017. години, процењујемо да ће наредних година бити подржан већи број
звучних издања. Базна година 2017.

Назив :Број 
корисника

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.3

Извор верификације :Интерна евиденција 400040004000 4000

Коментар :Базна година 2017.

Обезбеђивање услова за  доступност информација глувим и наглувим особамаЦиљ 2

Назив :Број пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног
слуха.

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Интерна евиденција 4415 4

Коментар :На основу до сада подржаних пројеката у 2017. години, процењујемо да ће наредних година бити подржан мањи број
пројеката намењених унапређењу информисања особа оштећеног слуха. Базна година 2017.

Назив :Број 
корисника

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.2

Извор верификације :Интерна евиденција 200002000020000 20000

Коментар :Базна година 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 12041005ПА

12041005 Подршка јавном информисању националних мањина 288.045.250,00 0,00 288.045.250,00

1204 Систем јавног информисања
Програм (коме

припада)

Функција

Ради остваривања права грађана на јавно информисање и обавештеност, афирмације мултикултуралности, развоја
интеркултурализма,  неговања језика и културе обезбеђују се услови за излажење новина

Сврха

Закон о јавном информисању и медијима и  Закон о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине.Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

Ради остваривања права на информисње националних мањина- националних заједница аутономна покрајина, преко органа
надлежног за послове информисања обезбеђују се  средства  за информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и
идентитета националних мањина.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Обезбеђивање услова за излажење новина покрајинског значајаЦиљ 1

Назив :Број новина покрајинског значаја 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција 222222 22

Коментар :Обезбеђивање услова за излажење новина од посебног је значаја за информисање националних мањина- националних
заједница на територији АП Војводине, новине покрајинског значаја се издају као: дневне, недељне, двонедељне и месечне, укупно
22 издања.Базна година 2017.



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

1901 Сарадња државе са црквама и верским заједницама 15.481.931,00 0,00 15.481.931,00

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с
верским заједницама

15.481.931,00 0,00 15.481.931,00

Сарадња државе са црквама и верским заједницамаНазив

19 Вере и дијаспораСектор

Сарадња са црквама и верским заједницама које делују на територији АП Војводине ради унапређивања верских слобода,
остваривања општег добра и заједничког интереса преко помагања њихове делатности које врше у јавном интересу

Сврха

Закон о утврђивању надлежности АП Војводине и Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава црквама и
верским заједницама.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

У оквиру овог програма врши се додела средстава традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и
установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности.

Опис

Унапређење услова рада цркава и верских заједницаЦиљ 1

Назив :% суфинансираних захтева за унапређење и обнављање  верских објеката у
односу на број пријављених црквених општина-жупа на Конкурсу

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција 555045 55

Коментар :Базна година 2017.

0700 Покрајински секретаријат за културу,  јавно информисање и односе с верским заједницама

ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 19011002ПА

19011002 Подршка раду црквама и верским заједницама 15.481.931,00 0,00 15.481.931,00

1901 Сарадња државе са црквама и верским заједницама
Програм (коме

припада)

Функција

Унапређивање услова рада цркава и верских заједница и њихових организација које делују на територији АП Војводине, а чија је
сврха задовољавање духовних потреба човека, као и очување културно историјског наслеђа

Сврха

Закон о утврђивању надлежности АП Војводине и Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских средстава црквама и
верским заједницама.

Правни основ

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРОдговорно лице

У оквиру ове програмске активности расписује се Конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама  које делују на
територији АП Војводине за суфинансирање обављања градитељске, добротворне и научне делатности. На Конкурс се могу
пријавити традиционалне цркве и верске заједнице које делују на територији АП Војводине: Српска православна црква,
Римокатоличка црква, Гркокатоличка црква, Исламска заједница, Јеврејска заједница, Словачка евангелистичка а.в. црква,
Евангелистичка хришћанска а.в. црква, Реформатска хришћанска црква и Румунска православна црква.

Опис

НЕ

Да ли реализација
пројекта

подразумева

капитална

улагања/инвестици
је?

НЕ
Да ли је у питању

ИПА пројекат?

Унапређење делатности цркава и верских заједницаЦиљ 1

Назив :Број суфинансираних захтева за уређење, обнављање и новоизграђене
верске објекте

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 1.1

Извор верификације :Интерна евиденција 303010 30

Коментар :Базна вредност је из 2017. године



ЕЛЕМЕНТИ ПРОГРАМСКЕ СТРУКТУРЕ 

ПРОГРАМСКА СТРУКТУРА БУЏЕТА

РАСХОДИ И
ИЗДАЦИ ИЗ

ПРИХОДА,
ПРИМАЊА И
ПРЕНЕТИХ

НЕУТРОШЕНИХ

СРЕДСТАВА

РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ ИЗ 
ДОДАТНИХ

СРЕДСТАВА

УКУПНА

СРЕДСТВА

Подршка одржавању традиционалних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија, концерата и сл. поводом верских
празника

Циљ 2

Назив :Број одржаних верских манифестација и догађаја, ликовних колонија и
концерата и сл. поводом верских празника подржаних од стране Секретаријата

20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 2.1

Извор верификације :Интерна евиденција 5515 5

Коментар :Базна вредност је из 2017. године

Унапређење научно издавачке делатности цркава и верских заједница и њихових организацијаЦиљ 3

Назив :Број издања у оквиру финансирања научно издавачке делатности 20192018
Базна

вредност
2020Индикатор 3.1

Извор верификације :Интерна евиденција 558 5

Коментар :Базна вредност је из 2017. године

УКУПНО ПРОГРАМИ : 1.954.942.178,55 223.700.204,11 2.178.642.382,66



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
Измена и допуна Финансијског плана Покрајинског секретаријата за културу, јавно 

информисање и односе с верским заједницама за 2018. годину 
 
 
 
Профил Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама 

 
Надлежности Аутономне покрајине Војводине у области културе, јавног 

информисања и односа с верским заједницама дефинисане су у члану 41-46., 62. и 74. 
Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Службени гласник PC", 
број 99/2009 и 67/12 - Одлука УС) и у члану 34. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/14, 54/14-др. Одлука и 37/16 и 29/17). 

 
             Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области 
културе, заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, 
библиотечке делатности, издавања публикација, међурегионалне сарадње у области културе, 
као и заштите права интелектуалне својине у области културе, који се односе на припремање 
аката Скупштине или Покрајинске владе којима се: предлаже део Стратегије културног развоја 
Републике Србије за територију АПВ; утврђује Програм културног развоја АПВ, у складу са 
Стратегијом културног развоја Републике Србије; оснивају установe у области културе, утврђују 
потребе и интерес грађана на територији АПВ у области културе; уређују потребе и интерес у 
области културе националних мањина-националних заједница и обезбеђује средства за 
њихово остваривање; оснивају архиви, музеји, библиотеке, позоришта, заводи и друге 
установе у области културе и врше оснивачка права над њима; утврђују награде и уређује 
начин и поступак њихове доделе за подстицај културног стваралаштва у појединим областима 
културе, односно за посебан допринос у области културног стваралаштва; обезбеђује средства 
за рад, инвестиционо и текуће одржавање, односно финансирање програма установа културе, 
чији је оснивач АПВ; утврђују мерила, критеријуми и поступак доделе средстава за установе и 
организације чији оснивач није АПВ, а доприносе развоју културе и уметности у АПВ, или 
обезбеђују развој културе националних мањина-националних заједница и припрема аката 
којима се обезбеђују средства за њихов рад, инвестиционо и текуће одржавање и опремање, 
односно програме; прописују допунски услови за рад Архива Војводине, Библиотеке Матице 
српске, Музеја Војводине, Музеја савремене уметности и Позоришног музеја Војводине; 
утврђује испуњеност услова за почетак рада и обављање делатности установа заштите на 
територији АП Војводине.  
 
          Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
обавља извршне, стручне и развојне послове покрајинске управе и врши надзор ради 
спровођења прописа. У областима из свог делокруга прати, надзире и помаже рад установа и 
јавних служби чији је оснивач АП Војводина. 
         Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 
у области културе, остварује међурегионалну сарадњу на пројектима од интереса за развој 
културе на територији АП Војводине. 
         Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
у области заштите културних добара покреће поступак за утврђивање непокретних културних 
добара на територији АПВ; утврђује услове за предузимање мера техничке заштите и других 
радова на непокретним културним добрима када за територију АПВ пројекат и документацију 
за те радове израђује завод за заштиту споменика културе; обавештава у законском року 
Покрајински завод за заштиту споменика културе о утврђеним условима када те услове 
утврђује завод са територије АПВ; даје сагласност на пројекат и документацију за предузимање 
мера техничке заштите и других радова на непокретним културним добрима када пројекат и 
документацију израђује завод за заштиту споменика културе са територије АПВ; даје мишљење 



о нацртима просторних и урбанистичких планова за територију АПВ и обавештава надлежни 
орган ако план нема прописану садржину. 
 
         Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
у области заштите културних добара, кинематографије, задужбина, фондова и фондација, 
библиотечке делатности, издавања публикација и заштите права интелектуалне својине и 
ауторских и сродних права и предузимања мера против пиратерије, у складу са законом, 
обавља поверене послове државне управе који су законом поверени органима АП Војводине. 
 
       Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, 
у складу са законом и Статутом, обавља послове покрајинске управе у области културе, јавног 
информисања и медија који се односе на припремање аката Скупштине или Покрајинске владе 
којима се: утврђује јавни интерес грађана АПВ у области јавног информисања и медија и 
доноси стратегија развоја у области јавног информисања, на територији АПВ у складу с 
републичком стратегијом у области јавног информисања. 
 
         Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
прати и утврђује стање у области јавног информисања и обавља послове који се односе на 
унапређивање и подстицање јавног информисања на територији АП Војводине; обезбеђује 
средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног информисања 
распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања, на 
основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације; 
обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима 
мањинских националих заједница у складу са законом; обезбеђују део средстава или других 
услова за несметано коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања 
информација намењених јавности; обезбеђује средства и за друге пројекте од посебног 
друштвеног значаја у складу са законом којим се регулише јавно информисање, и у складу са 
законом у Регистар медија доставља податке о износу новчаних средстава који је Секретаријат 
одобрио јавним гласилима. 
 
          Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама  
обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и 
организација; прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових 
садржаја и сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини.  
 
          Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама  
остварује сарадњу са републичким органима и органима локалне самоуправе и обавља друге 
послове, када му је то законом, покрајинском скупштинском одлуком или другим прописом 
поверено. 
 

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама  у оквиру програма Сарадња са црквама и верским заједницама прати и сагледава 
стање у области вера, цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима 
мере којима се помаже њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са 
законом. 
 
Организациона шема 
(прилог 1) 
 
 
 



 

ПОКРАЈИНСКИ
СЕКРЕТАР

Сектор за 
културно 
наслеђе

Помоћник 
покрајинског 
секретара за 

културно наслеђе 
-1 извршилац

Одељење за 
културно 
наслеђе

Виши саветник за 
културно наслеђе –
начелник одељења-

1 извршилац

Самостални саветник 
за издавачку 
делатност и 

превођење-1 
извршилац

Саветник  за 
међурегионалну 

сарадњу у области 
културе - 1 
извршилац

Саветник за 
заштиту културних 

добара-2 
извршиоца

Намештеник -
возач- 1извршилац

Одељење за 
информатичко-
документационе 

послове и послове 
библиотеке

Самостални саветник за 
информатичко-документационе 
послове и послове библиотеке-

начелник одељења-1 извршилац

Саветник –
документалиста-1 

извршилац

Саветник за слободан приступ 
информацијама и WEB 

презентацију Секретаријата- 1 
извршилац

Млађи саветник за 
аналитичко-

документационе 
послове - 1 
извршилац

Виши референт - књижничар 
- 1 извршилац

Виши референт - технички 
секретар - 1 извршилац

Сектор за 
уметничко 

стваралаштво

Помоћник 
покрајинског 
секретара за 
уметничко 

стваралаштво-1 
извршилац

Самостални саветник 
за савремену 

уметничку продукцију-
1 извршилац

Самостални саветник за 
област кинематографије 

и позоришног 
стваралаштва-1 

извршилац

Самостални саветник
за област ликовног, 
мултимедијалног и 

књижевног 
стваралаштва-1 

извршилац 

Сектор за културу 
националних 

мањина-
националних 

заједница

Помоћник покрајинског 
секретара за културу 
националних мањина-

националних заједница-
1 извршилац

Виши саветник за 
удружења, 
задужбине, 
фондове и 

фондације -1 
извршилац

Саветник за културу 
националних мањина-

националних заједница-1 
извршилац

Сектор за 
манифестације, 

фестивале и 
аматеризам

Помоћник 
покрајинског 
секретара за 

манифестације, 
фестивале и 
аматеризам-1 
извршилац

Саветник за 
манифестације, 

фестивале и 
аматеризам - 1 

извршилац

Саветник за 
уметничку 

продукцију -
1извршилац

Сектор за опште-
правне, материјално-

финансијске и 
инспекцијско-

надзорне послове

Помоћник 
покрајинског 

секретара за опште-
правне, 

материјално-
финансијске и 
инспекцијско-

надзорне послове-1 
извршилац

Одељење за 
интерну контролу, 

инспекцијске, 
надзорне и опште 
правне послове

Виши саветник за 
интерну контролу, 

инспекцијске, 
надзорне и опште-
правне послове–

начелник 
одељења-1 
извршилац

Саветник за 
опште правне и 

послове у области 
буџетског 

финансирања -
1извршилац

Саветник за 
буџетско 

финансирање - 1 
извршилац

Саветник за 
опште послове и 

послове у области 
буџетског 

финансирања - 1 
извршилац

Група за 
инспекцијски 

надзор

Самостални 
саветник, инспектор 
за област културе и 

за унутрашњу 
финансијску 

контролу коришћења 
буџетских средстава 
- руководилац групе

-1 извршилац

Самостални саветник 
, инспектор у 

области културе-1 
извршилац

Саветник, инспектор 
у области културе -1 

извршилац

Саветник , инспектор 
за област културе -1 

извршилац

Одељење за 
материјално-
финансијске 

послове

Виши саветник за 
материјално-
финансијске 

послове и односе 
са трезором -

начелник 
одељења -1 
извршилац

Самостални саветник 
за материјално-

финансијске послове 
-1 извршилац

Група за 
индиректне 
кориснике у 

области културе

Виши саветник за 
материјално -

финансијске послове 
индиректних 

корисника у области 
културе –

руководилац групе-1 
извршилац

Виши саветник за 
материјално -
финансијске 
послове-1 
извршилац

Технички секретар -
виши референт - 1 

извршилац

Сарадник за 
праћење 

финансијског 
пословања 

индиректних 
корисника буџетских 

средстава-1 
извршилац

Сектор за јавно 
информисање, 

медије и 
аналитику

Помоћник 
покрајинског 

секретара за јавно 
информисање, 

медије и 
аналитику-1 
извршилац

Самостални 
саветник за 

медије-1 
извршилац

Саветник за 
правне послове -1 

извршилац

Саветник за 
медије на 

мађарском језику-
1 извршилац

Саветник за 
медије на 

словачком језику-
1 извршилац

Саветник за 
медије на 

румунском језику-
1 извршилац

Група за област 
информисања и 

аналитике

Самостални 
саветник за 

информисање и 
аналитику-

руководилац 
групе -1 

извршилац

Самостални 
саветник за 

информисање -1 
извршилац

Виши референт -
фотограф 

сниматељ-1 
извршилац

Сектор за 
односе с 
верским 

заједницама

Помоћник 
покрајинског 
секретара за 

односе с верским 
заједницама-1 

извршилац

Саветник за 
односе с верским 
заједницама -1 

извршилац

Саветник за 
односе с верским 

заједницама-2
извршиоца

ЗАМЕНИК

ПОДСЕКРЕТАР 
Ван унутрашњих 

јединица 

ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА 
КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 



 
Индиректни корисници 

Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
 

 
 

Број и структура запослених у установама културе чије се плате финансирају из буџета АПВ 

Назив установе 
Именована и 

постављена лица 
Број запослених на 
неодређено време  

Број запослених на 
одређено време  

Укупан број 
запослених 

1. Покрајински завод за заштиту споменика 
културе, Петроварадин 

1 40 2 43 
2. Музеј Војводине, Нови Сад 1 106 5 112 
3. Архив Војводине, Нови Сад 1 67 4 72 
4. Позоришни музеј Војводине, Нови Сад 1 17 0 18 
5. Музеј савремене уметности Војводине, 

Нови Сад 1 17 0 18 
6. Спомен збирка Павла Бељанског, Нови 

Сад 1 14 2 17 
7. Галерија ликовне уметности – Поклон 

збирка Рајка Мамузића, Нови Сад 1 12 0 13 
8. Српско народно позориште, Нови Сад 1 523 15 539 
9. Народно позориштe - Narodno kazalištе – 

Nepszinhaz, Суботица 
1 37 12 50 

10. Завод за културу Војводине 1 16 0 17 
11. Војвођански симфонијски оркестар, Нови 

Сад 1 1 1 3 
12. Издавачки завод „Форум“ - Forum 

Kőnyvkiadó Intézet, Нови Сад 1 8 0 9 
     

УКУПНО из буџета АПВ 911 

Број и структура запослених у установама културе чије се плате финансирају из буџета Града Суботице 

Народно позориштe - Narodno kazalištе – 
Nepszinhaz, Суботица 

0 37 8 45 

УКУПНО 956 

 
 
Образложење планираних прихода, примања и пренетех неутрошених средстава из ранијих 
година  

 
01 00 Приходи из буџета у износу од 1.952.876.805,13 динара односе се на:  1) 
647.889.569,49 динара финансирање делатности и функција Покрајинског секретаријата 
за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и 2) 1.304.987.235,64 
динара финансирање делатности индиректних корисника. 

03 00 Социјални доприноси у износу од 4.760.000,00 динара (приходни конто 771111 
– 4.760.000,00 динара) односе се на рефундацију трошкова боловања преко 30 дана и 
рефундацију инвалиднине од стране Републичког завода за здравствено осигурање и 
друге рефундацијe расхода за запослене раднике. Распоред ових прихода извршен је у 
складу са пријављеним апропријацијама од стране индиректних корисника. 
 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 136.262.341,70 динара 
(приходни конто 742131 – 93.300.170,95 динара; 742132 – 800.000,00 динара; 742135 – 
100.000,00 динара  742331 – 1.027.000,00 динара и 745131 – 41.035.170,75 динара) 
утврђени су на основу планова установа културе, а распоред ових прихода 
извршен је у складу са  пријављеним  апропријацијама  од стране установа. 
Остварење прихода из сопствених активности планирали су следећи индиректни 
корисници: Покрајински завод за заштиту споменика културе 26.417.900,00 динара, 
Архив Војводине 1.067.000,00 динара, Музеј Војводине 3.500.000,00 динара, Српско 



народно позориште 89.169.941,70 динара, Позоришни музеј Војводине 32.000,00 динара, 
Музеј савремене уметности  Војводине 53.000,00 динара, Спомен-збирка Павла 
Бељанског 818.000,00 динара, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајко 
Мамузић 100.000,00 динара, Народно позориште - Narodno kazalište - Népszinház у 
Суботици 10.070.000,00 динара, Издавачки завод "Форум" - Forum Kőnyvkiadó Intézet 
3.634.500,00 динара, Завод за културу Војводине 100.000,00 динара и Војвођански 
симфонијски оркестар 1.300.000,00 динара. Приходе установе културе остварују у складу са 
својим оснивачким актом и Законом о буџетском систему. 
 
05 00 Донације  од иностраних  земаља у износу од  6.399.000,00 динара (приходни 
конто  731131) односе се на донације из Републике Мађарске. Ове приходе планира 
индиректни корисник Издавачки завод "Форум" - Forum Kőnyvkiadó на основу Уговора 
закљученог са Националном кулурном фондацијом Nemzeti Kulturalis Alap, Budapest. 
Приходе установе културе остварују у складу са својим оснивачким актом и Законом о 
буџетском систему. 

07 00 Трансфери од других нивоа власти у износу од 57.734.762,00 динара (приходни 
конто 733133 -57.734.762,00 динара), трансфер из буџета Града Суботице Народно 
позориште - Narodnog kazališta - Népszinház у Суботици планира средства у износу од 
57.734.762,00 динара а односе се на средства за рад и делатност Народног позоришта 
- Narodnog kazališta - Népszinház из Суботице. 

07 07 Трансфери од других нивоа власти – средства из буџета Републике Србије у 
износу од 2.000.000,00 динара (приходни конто 733131 – 1.500.000,00 и 733231 – 
500.000,00) односи се на установе културе индиректне кориснике буџета АПВ. 
Трансфере из буџета Републике Србије установе културе су планирале као пројекцију 
средстава на основу учешћа установа на конкурсима код ових нивоа власти.  
 
08 00 Добровољни  трансфери  од физичких и  правних лица у износу од 
2.360.000,00 (приходни конто 744131) планирале су установе :  установа Издавачки 
завод "Форум" - Forum Kőnyvkiadó Intézet 2.360.000,00 динара на основу уговора са 
Националним саветом мађарске националне мањине из Суботице. Приходе и 
примања установе културе остварују у складу са својим оснивачким актом и Законом о 
буџетском систему. 

 
09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине  у износу од 980.000,00 динара 
(конто примања 811122 – 20.000,00 динара, конто примања 811131 – 50.000,00 
динара, 812131 – 500.000,00 динара, 822131 – 300.000,00 динара и 823131 – 
110.000,00) планира СНП 580.000,00 динара, Завод за културу Војводине 300.000,00 
динара и Музеј Војводине у износу од 100.000,00 динара. Приходе и примања установе 
културе остварују у складу са својим оснивачким актом и Законом о буџетском систему. 
 
12 00 Примања од отплате датих кредита  и продаје финансијске имовине у износу од 
10.000,00 динара (конто примања 921631) планира СНП 10.000,00 динара. Приходе и 
примања установе културе остварују у складу са својим оснивачким актом и Законом о 
буџетском систему. 
 
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година у износу од 65.373,42 динара 
(приходни конто 321311 - 65.373,42 динара) односи се на индиректне кориснике. 
Средства су планирана код установе Народно позориште - Narodnog kazališta - Népszinház у 
Суботици у износу од 65.373,42 динара. Установе културе утврђују суфицит у складу са 
Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству („Службени гласник 
РС“ бр.  125/2003 и 12/2006 ). 
 



1 3  0 6  Нераспоређен вишак прихода из ранијих година - додатна средства у износу од 
7.291.254,16  динара (приходни конто 311712 – 1.047.574,41 динара и 321311 – 
6.243.679,75 динара) планирале су установе: Архив Војводине у износу од 
1.020.000,00 динара, Музеј Војводине 700.000,00 динара, Српско народно позориште у 
износу од 3.500.000,00 динара, Позоришни музеј Војводине 100.000,00 динара, Спомен 
збирка Павла Бељанског у износу од 80.000,00 динара, Галерија ликовне уметности 
поклон збирка Рајко Мамузић 15.673.75 динара, Народно позориште - Narodnog kazališta - 
Népszinház у Суботици у износу од 72.605.99 динара, Завод за културу Војводине у износу 
од 165.000,00 динара, Издавачки завод "Форум" - Forum Kőnyvkiadó Intézet у износ од 
1.137.974,42 динара и Војвођански симфонијски оркестар 500.000,00 динара. Установе 
културе утврђују суфицит у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о буџетском 
рачуноводству.  
 
15 00 Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 2.845.346,25 
динара  (приходни конто311712 – 1.077.561,25 динара и 321311 – 1.767.785,00 
динара) планиралa установа Издавачки завод "Форум" - Forum Kőnyvkiadó Intézet у 
износ од 1.747.000,00 динара и Народно позориште - Narodnog kazališta - Népszinház у 
Суботици у износу од 20.785,00 динара. планира Музеј савремене уметности Војводине у 
износу од 1.077.561,25 динара. Установе културе утврђују суфицит у складу са Законом о 
буџетском систему и Уредбом о буџетском рачуноводству.  
 
56 00 Финансијска помоћ ЕУ у износу од 5.057.500,00 динара  (приходни конто 732321 – 
5.057.500,00 динара) планирале су установе чији је оснивач АПВ и који су подржани 
средствима различитих програма ЕУ. Ове приходе планира Музеј савремене уметности 
Војводине у износу од 3.905.000,00 динара на основу закључених уговора и то: за 
пројекат "RISK CHANGE"  који се финансира из програма  Креативна Европа и на основу 
уговора закљученог за пројекат „PerMuse“ у склопу програма „Creative Europe“ и планира 
установа Покрајински завод за запиту споменика у износу од 1.152.500,00 динара на 
основу уговора закљученог са Универзитетом у Новом САДУ као носиоцем пројекта 
CULTURWB . 
 

 
Oбразложење планираних расхода и издатака по програмима, програмским  

активности и пројекатима 
 

1001 програм 
Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 
 
              У оквиру овог програма Покрајински секретаријат за културу, јавно 

информисање и односе с верским заједницама суфинансира пројекте којима се постиже 
стварање, проучавање, очување и представљање културе националних мањина – националних 
заједница у АП Војводини. Сама чињеница да у Војводини живе припадници 41 нације и да је у 
службеној употреби шест језика, говори о томе да Војводина представља праву ризницу 
културне баштине и да су вишенационалност, вишејезичност и мултикултуралност њена 
основна карактеристика.  

• Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти 
400.000,00 динара 

• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 
6.100.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 6.500.000,00 динара 

 
10011001 Програмска активност 
Подршка културној делатности националних мањина 
 



Суфинансирање пројеката у области заштите нематеријалног културног наслеђа 
(изворне народне игре, изворна народна песма и музика, обичаји и веровања, традиционални 
народни занати) и савременог уметничког стваралаштва (визуелних уметности  и мултимедије, 
књижевно стваралаштво и издаваштво, музичко стваралаштво, сценско стваралаштво). 
Средства се додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. Закона о култури и 
бесповратна су.  

 
• Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти 

400.000,00 динара 
• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

6.100.000,00 динара 
01 00 приходи из буџета 6.500.000,00 динара 

 
Процена потребних средстава извршена је искуствено, на основу праћења броја 

пријављених квалитетних пројеката у протеке три године и износ средстава неопходних за 
њихову релизацију. 
 

1201 Програм 
Уређење система у области културе  и информисања  
 
             Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама обавља послове покрајинске управе у складу са законом, Статутом и  чланом 34. 
Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/14, 
54/14-др. Одлука и 37/16 и 29/17). 
 
 

12011001 Програмска активност 
Уређење и надзор, администрација и управљање у области културе   

 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама на функционалној класификацији 820 - Услуге културе врши активности које 
проистичу из надлежности утврђених у члану 41. до 46. Законом о утврђивању надлежности 
Аутономне Покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука УС), на основу 
Закона о култури ("Сл. гласник РС", број 72/2009, 13/16 и 30/16-испр.) и члана 34. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 37/2014 ,  54/2014 – др. 
Одлука, 37/16 и 29/17). 

         Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 
(у даљем тексту: Секретаријат) утврђује потребе и интересе грађана на територији АП 
Војводине у области културе и обезбеђује средства за њихово остваривање, и то: 
1) стварање могућности за интензиван континуиран и усклађен културни развој; 
2) стварање услова за развој и подстицање савременог културног и уметничког стваралаштва; 

3)  откривање, прикупљање, истраживање, документовање, проучавање, вредновање, заштиту, 
очување, представљање, интерпретацију,  коришћење и управљање културним наслеђем; 

 4) финансирање текућих расхода и издатака и остваривање програма установа културе чији је 
оснивач АП Војводине; 

5) програме и пројекте установа културе, удружења у култури и других субјеката у култури који 
својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности; 

6) откривање, стварање, проучавање, очување и представљање српске културе и културе 
националних мањина – националних заједница у АП Војводини; 

7) обезбеђивање услова за доступност културног наслеђа јавности; обезбеђивање услова за 
доступност културних садржаја; 



8) истраживање, очување и коришћење добара од посебног значаја за културу и историју 
српског народа, која се налазе ван територије Републике Србије; 

9) подстицање, унапређење и стварање услова за развој  међурегионалне културне сарадње; 
стварање услова за слободан проток и размену културних израза и садржаја;  

10) подстицање стручних и научних истраживања у култури; подстицање иновативности и 
креативности у култури; 

11) спровођење и унапређивање едукације у области културе; 

12) подстицање примене нових технологија у култури; подстицање процеса дигитализације и 
развоја дигиталне истраживачке инфраструктуре у области заштите културног наслеђа и 
уметности; 

13) изградња јединственог библиотечко-информационог система и матичне функције у 
библиотечкој делатности; 

14) изградња и унапређење јединственог информационог система у области заштите културног 
наслеђа; 

15) подстицање младих талената у области културног и уметничког стваралаштва; 

16) стварање услова за подстицање самосталног културног и уметничког стваралаштва; 

17) подстицање аматерског културног и уметничког стваралаштва; 

18) подстицање дечијег стваралаштва и стваралаштва за децу и младе у култури; 

19) подстицање културног и уметничког стваралаштва особа са инвалидитетом и доступности 
свих културних садржаја особама са инвалидитетом; 

20) подстицање и помагање културних израза који су резултат креативности појединаца, група 
и друштава Срба у окружењу; 

21) подстицање развоја креативних индустрија; 

22) подстицање културног и уметничког стваралаштва друштвено осетљивих група; 

 
          Обим буџетских средстава за 2018. годину за програмску активност Уређење и надзор, 
администрација и управљање у области културе износи 77.007.826,07 динара на 
функционалној класификацији 820 – Услуге културе, извор финансирања 01 00 – Приходи из 
буџета. 
 
На основу једнообразних помоћних табела за израчунавање средстава потребних за 
планирање расхода за запослене извршен је обрачун планираних расхода за групу 41, за 
израчунавање средстава потребних за измирење обавезе која проистиче из Закона о 
привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других 
сталних примања код корисника јавних средстава извршен је обрачун планираних расхода 
за групу 46, за израчунавање средстава потребних за планирање расхода за планирано 
уговорно ангажовање лица ван радног односа у 2018. години извршен је обрачун планираних 
расхода за синтетички конто 4235.  
 
           Средства за плате, додаци и накнаде запослених  и социјални доприноси на терет 
послодавца (допринос за пензијско и инвалидско осигурање, допринос за здравствено 
осигурање и допринос за незапосленост) планирана су за 12 месеци према постојећем броју 
запослених и према плану  попуњавања упражњених радних места, а према Кадровском плану 
Секретаријата.  
            Средства за накнаде у натури планирана су за потребе исплате средстава на име 
набавке претплатних маркица за превоз за период од 11 месеци, а према анкетирању 
запослених о начину накнаде трошкова превоза за долазак на рад и одлазак с рада. Средства 



су планирана и за исплату новогодишњих поклон честитки за децу запослених старости до 15 
година. 

             Средства на име накнаде за време одсуствовања с посла на терет фондова планирана 
су за боловање преко 30 дана, породиљско боловање и инвалидност рада другог степена. 
             Средства за отпремнине и помоћи планирана су за потребе одласка запослених у 
пензију, помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице. 
              За 2018. годину планирана су и средства за помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом. 
             Средства за накнаду трошкова за запослене планирана су за период од 11 месеци на 
име исплате средстава на име накнаде трошкова превоза за долазак на рад и одлазак с рада 
за запослене који накнаду примају у новцу. 
             Средства за награде запосленима и остале посебне расходе планирана су за исплату 
јубиларних награда за запослена лица која стичу право за исплату јубиларне награде у 2018. 
години. 

               Средства за трошкове платног промета и банкарских услуга планирана су за банкарске 
услуге и трошкове инопровизија код плаћања према иностранству. 
               Средства за услуге комуникација планирана су на иницијалном нивоу, и односе се на 
трошкове телефона и сл. 
               Средства за закуп имовине и опреме планирана су за закуп сајамског простора и закуп 
опреме. 
               Средства на име осталих трошкова за 2018. годину, планирана су на иницијалном 
нивоу. 
               Средства на име трошкова службених путовања у земљи планирана су за потребе 
дневница, трошкова превоза, смештаја на службеном путу у земљи, коришћења сопственог 
возила и остале трошкове службених путовања у земљи за запослене, а такође и плаћање 
трошкова превоза и смештаја стручњака из области културе, који нису запослени у 
Секретаријату, а који по позиву учествују на саветовањима и другим активностима које 
организује Секретаријат у оквиру својих надлежности, при чему не остварују било коју другу 
накнаду по основу те сарадње. 
               Средства на име административних услуга планирана су за услуге превођења и остале 
административне услуге. 
               Средства на име услуга образовања и усавршавања запослених планирана су за 
усавршавање запослених, учешће на семинарима, саветовањима (у виду котизација) као и 
за издатке за стручне испите, чланарине, и остале издатке за стручно образовање и 
усавршавање запослених у Секретаријату. 
               Средства за услуге информисања планирана су за потребе трошкове информисања 
јавности, медијске услуге радија и телевизије као и објављивање тендера, конкурса, 
информативних огласа и друго. 
               За 2018. годину планирана су средства за стручне услуге које би извршила уговорно 
ангажована лица. Како у Секретаријату раде комисијe за избор пројеката по конкурсима које 
расписује Секретаријат за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине на име 
суфинансирања пројеката и програма у области културе покрајински секретар решењем 
именује Комисије за сваки конкурс. Комисије броје од три до седам чланова. Накнада за рад у 
комисији утврђује се као једнократно давање (у 2017. години нето накнада износила је 
10.000,00 динара по члану комисије). Члановима комисије који имају боравак ван Новог Сада 
исплаћују се трошкови превоза. Поред исплате средстава на име накнада за рад комисија за 
избор пројеката по конкурсима у области културе, средства су планирана и за ангажовање 
лица ван радног односа, односно за лица која би била ангажована по уговору о обављању 
привремених и повремених послова са максималним трајањем до 120 радних дана, односно 
по основу уговора о делу и уговора о допунском раду. Такође, у оквиру стручних услуга 
средства су планирана и за исплату нанаде за вршење функције покрајинског секретара.  
            Средства за остале опште услуге планирана по уговору, а неопходна су за рад и 
активности Секретаријата у 2018. години. 



            За 2018. годину планирана су средства за специјализоване услуге, односно за услуге 
образовања, културе и спорта у иницијалном износу. 
             Средства за административни материјал планирана су у иницијалном износу. 
              Средства за материјал за образовање и усавршавање запослених  планирана су за 
набавку стручне литературе за редовне потребе запослених и образовање кадрова, као и за 
набавку других материјала за образовање и усавршавање запослених. 
               Средства су планирана и за пратеће трошкове задуживања негативне курсне 
разлике. 
                У складу са обавезом која проистиче из Закона о привременом уређивању основица 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава, средства су планирана на име осталих текућих дотација и трансфера. 
             Средства на име остлих пореза планирана су као иницијална средства. 
               Средства су планирана и на име обавезних такси а за потенцијална измирења 
обавеза по основу такси. 
            Средства су планирана за новчане казне, пенале и камате као иницијална средства. 
            Средства су планирана за новчане казне и пенале по решењу судова као иницијална 
средства. 
             Средства су планирана и за накнаду штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа као иницијална средства. 
             Средства су намењена за набавку нематеријалне имовине (књига) за Библиотеку и 
рачунарских софтвера за потребе рада Секретаријата. 
 
 План расхода и издатака са прегледом по економским класификацијама 
 
Функционална класификација 820 - Услуге културе 
 
Извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета 
 
Укупно обим буџетских средстава 77.007.826,07 динара 
 
          • Економска класификација 4111 - Плате, додаци и накнаде запослених 
49.381.719,39 динара 

           Средства су планирана за плате, додатке и накнаде запослених. Плате су 
обрачунате у бруто износу. 

          • Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 5.925.806,33 динара 

Износ средстава планиран је у складу са прописаним доприносима на 
плате запослених, које се обрачунавају на терет послодавца. 

        • Економска класификација 4122 -Допринос за здравствено осигурање 
2.543.158,55 динара 

            Износ средстава  планиран је у складу са  прописаним доприносима на плате 
запослених, које се обрачунавају на терет послодавца. 

           • Економска класификација 4123 - Допринос за незапосленост 370.362,90 динара  

            Износ средстава  планиран је у складу са  прописаним доприносима на плате 
запослених, које се обрачунавају на терет послодавца. 
           • Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 323.016,93 динара 



              Планирани износ средстава односи се првенствено за трошкове набавке маркица  за 
превоз у градском саобраћају за  долазак и одлазак на посао, новогодишње поклон-
честитке за децу запослених. 
 
           • Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла 
на терет фондова 500.000,00 динара 

            Планирани износ средстава намењен је за исплату накнада за време одсуствовања с 
посла, односно боловање преко 30 дана, породиљско боловање, инвалидност рада другог 
степена. 

           • Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи 888.387,81 динара 

          Средства за отпремнине и помоћи исплаћују се у случају одласка у пензију, смрти 
запосленог или члана уже породице. 

           • Економска класификација 4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом 250.000,00 динара 

            Износ средстава предвиђен је за помоћ у медицинском лечењу запослених или 
чланова уже породице и друге помоћи запосленом.  

          • Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 1.351.841,02 
динара 

            У оквиру средстава накнаде трошкова за запослене планиране су исплате које се 
односе на превоз запослених радника на посао и са посла, а који накнаду за превоз 
примају у готовини, као и друге накнаде. 

 
           • Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни расходи 
243.000,00 динара 

               Планирана средства су за исплату јубиларних награда за запослене који су то право 
стекли у 2017. години.  

           • Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга 
20.000,00 динара 

           Средства су планирана за банкарске услуге и трошкове инопровизија код плаћања 
према иностранству. 

           • Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 1.000,00 динара 

            Средства су планирана у иницијалном износу за услуге комуникација, које се 
односе на трошкове телефона, и сл. 

          • Економска класификација 4216 - Закуп имовине и опреме 600.000,00 динара 

          Средства су планирана за закуп сајамског простора, закуп опреме и др. 

          • Економска класификација 4219 - Остали трошкови 1.000,00 динара 

            Средства су планирана за остале трошкове као иницијална средства. 

              • Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 
200.000,00 динара 

                 Трошкови службених путовања у земљи односе се на исплату дневница, трошкова 
превоза, смештаја на службеном путу у земљи, коришћења сопственог возила и остале 



трошкове службених путовања у земљи за запослене, а такође и плаћање трошкова 
превоза  и смештаја стручњака из области културе, који нису запослени у Секретаријату, а 
који по позиву учествују на саветовањима и другим активностима које организује 
Секретаријат у оквиру својих надлежности, при чему не остварују било коју другу накнаду 
по основу те сарадње.  

           • Економска класификација 4231 – Административне услуге 20.000,00 динара 

             Средства  су намењена  за  трошкове услуга превођења и остале 
административне услуге. 

             • Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених 
150.000,00 динара 

              Средства су намењена за трошкове усавршавања запослених, учешће на семинарима, 
саветовањима (у виду котизација) као и за издатке за стручне испите, чланарине, и остале 
издатке за стручно образовање и усавршавање запослених у Секретаријату. 

            • Економска класификација 4234 - Услуге информисања 350.000,00 динара 

            Услуге информисања подразумевају трошкове информисања јавности, медијске 
услуге радија и телевизије као и објављивање тендера, конкурса, информативних огласа и 
друго. 

             • Економска класификација 4235 - Стручне услуге 6.277.508,00 динара 

             Стручне услуге односно правне услуге, услуге предавача на домаћим и 
међународним конференцијама, тематским и стручним скуповима, накнаде члановима 
комисијe и савета које именује Секретаријат. Поред исплате средстава на име накнада за 
рад комисија за избор пројеката по конкурсима у области културе, средства су планирана и за 
ангажовање лица ван радног односа, односно за лица која би била ангажована по уговору о 
обављању привремених и повремених послова са максималним трајањем до 120 радних дана, 
односно по основу уговора о делу и уговора о допунском раду, и осталe стручнe услугe. 

             • Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 30.000,00 динара 

             Средства су намењена за финансирање осталих општих услуга по уговору, а 
неопходна су за рад и активности Секретаријата. 

             • Економска класификација 4242 – Услуге образовања, културе и спорта 20.000,00 
динара 

             Средства су намењена за финансирање специјализованих услуга - услуга културе. 
Средства се планирају у иницијалном износу. 

            • Економска класификација 4261 – Административни материјал 20.000,00 динара 

            Средства су планирана за набавку службене одеће и обуће и остале издатке за 
униформе за инспекторе, цвеће и др. материјал. Средства се планирају у иницијалном 
износу. 

             • Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 635.000,00 динара 

            Средства су планирана за набавку стручне литературе за редовне потребе 
запослених и образовање кадрова, као и за набавку других материјала за образовање и 
усавршавање запослених. 

              • Економска класификација 4441 - Негативне курсне разлике 1.000,00 динара 

 Tрошкови се односе на негативне курсне разлике. Средства се планирају у иницијалном 
износу. 



              • Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 
6.328.525,14 динара 

                У складу са обавезом која проистиче из Закона о привременом уређивању основица 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава, средства су планирана на име осталих текућих дотација и трансфера. 

              • Економска класификација 4821 - Остали порези 500,00 динара 

               Средства се планирају у иницијалном износу. 

              • Економска класификација 4822 - Обавезне таксе 4.000,00 динара 

                Средства су планирана за измирење обавеза по основу републичких, покрајинских, 
градских, општинских и судских такси. 

               • Економска класификација 4823 - Новчане казне, пенали и камате 1.000,00 динара 

                Средства су планирана за измирење обавеза по основу новчаних казни, пенала и 
камате. Средства се планирају у иницијалном износу. 

                 • Економска класификација 4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова 
5.000,00 динара 

             Средства су планирана за новчане казне и пенали по решењу судова у 
иницијалном износу. 

               • Економска класификација 4851 - Накнада штете за повреде или штету нанету од 
стране државних органа 6.000,00 динара 

              Средства се планирају у иницијалном износу. 

              • Економска класификација 5151 - Нематеријална имовина 560.000,00 динара 

             Средства су намењена за набавку нематеријалне имовине (књига) за Библиотеку 
у износу од 490.000,00 и рачунарских софтвера за потребе рада Секретаријата у износу 
од 70.000,00 динара. 

 

1201002 Програмска активност 
Уређење, администрација и управљање у области јавног информисања   

Обим буџетских средстава за 2018. годину за програмску активност Уређење, администрација 
и управљање у области јавног информисања износи 20.080.479,90 динара на функционалној 
класификацији 830 – Услуге емитовања и штампања 01 00 – Приходи из буџета. 

У оквиру ове Програмске активности безбеђују се средстава за плате, додатке и 
накнаде запослених и стварање других финансијских и материјално техничких услова за 
извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности Секретаријата у области јавног 
информисања. Расходи за запосле планирани су према постојећем броју запослених и плану  
попуњавања упражњених радних места  у складу са прописима који регулишу ову област и  
упутством за припрему буџета АПВ за 2018. годину.  

Детаљан приказ по економској класификацији:  
 
• Економска класификација 4111 - Плате, додаци и накнаде запослених  9.854.029,70 

динара 
Средства су планирана за плате, додатке и накнаде запослених.  
 
• Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 

1.182.483,56 динара 



Износ средстава планиран је у складу са прописаним доприносима  на плате 
запослених, које се обрачунавају на терет послодавца. 

 
• Економска класификација 4122 -Допринос за здравствено осигурање  507.482,53 

динара 
Износ средстава планиран је у складу са прописаним доприносима на плате 

запослених, које се обрачунавају на терет послодавца. 
• Економска класификација 4123 - Допринос за незапосленост  73.905,22 динара 
Износ средстава планиран је у складу са прописаним доприносима на плате 

запослених, које се обрачунавају на терет послодавца. 
• Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 77.935,39 динара 
Планирани износ средстава служиће првенствено за трошкове набавке маркица за 

превоз у градском саобраћају за долазак и одлазак на посао и новогодишње поклоне за децу 
запослених. 

 • Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла 
на терет фондова 300.000,00 динара 

Планирани износ средстава намењен је за исплату накнада за време одсуствовања с 
посла, односно боловање преко 30 дана, породиљско боловање и друго. 

• Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи 100.000,00 динара 
Средства су планирана за помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице. 
• Економска класификација 4144 - Помоћ у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и друге помоћи 50.000,00 динара 
Износ средстава предвиђен је за помоћ у медицинском лечењу запослених или 

чланова уже породице и остале помоћи запосленима. 
• Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 321.023,85 динара 
У оквиру средстава накнаде трошкова за запослене планиране су исплате накнаде за 

превоз запослених радника, на посао и са посла,  који накнаду за превоз примају у готовини. 
• Економска класификација 4161- Награде запосленима и остали посебни расходи 

72.000,00 динара 
Планирана су средства за јубиларну награду.  
• Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских услуга 

19.000,00 динара 
Средства су планирана за банкарске услуге и трошкове инопровизија код плаћања 

према иностранству. 
• Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 180.000,00 динара 
Средства су планирана за услуге комуникација, које се односе на трошкове телефона, 

поште, интернета и слично. 
• Економска класификација 4219 - Остали трошкови 350.000,00 динара 
Средства су планирана за накнаду Агенцији за привредне регистре за пријаву података 

у Регистар медија о износу новчаних средстава додељених медијима на име државне помоћи 
и за остале непоменуте трошкове. 

• Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 250.000,00 
динара 

Трошкови службених путовања у земљи односе се на исплату дневница, трошкова 
превоза, смештаја на службеном путу у земљи и остале трошкове пословних путовања у 
земљи. 

• Економска класификација 4231 – Административне услуге 20.000,00 динара 
Средства су намењена за трошкове услуга превођења и остале административне услуге. 
• Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 10.000,00 динара 
Средства су намењена за трошкове одржавања рачунара и остале компјутерске услуге 

за случај да Управа за заједничке послове покрајинских органа није у могућности да обезбеди 
одговарајуће услуге. 

• Економска класификација 4233 - Услуге образовања и усавршавања запослених 
100.000,00 динара 



Средства су намењена за трошкове усавршавања запослених, учешће на семинарима, 
саветовањима (котизација) као и за издатке за стручне испите, чланарине, и остале издатке за 
стручно образовање и усавршавање запослених. 

• Економска класификација 4234 - Услуге информисања 850.000,00 динара 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама у складу са чланом 34.  Покрајинске скупштинске одлуке  о покрајинској управи 
("Сл. лист АПВ" бр. 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016 и 29/2017) обавља и послове који се 
односе на обезбеђивање јавности рада органа и организација покрајинске управе; прати рад 
јавних гласила,  припрема и израђује прегледе њихових садржаја и сачињава анализе. 

Средства у износу од 600.000,00 динара су планирана за услуге истраживања 
извештавања у електронским и писаним медијима, односноно сачињавања дневног пресс 
клипинга, а 250.000,00 динара за објављивање огласа за пројектно финансирање и других 
информативних огласа. 

• Економска класификација 4235 - Стручне услуге 3.222.550,00 динара 
Средства су планирана за стручне услуге потребне за реализацију планираних 

активности Секретаријата као и за  накнаде члановима комисија за расподелу средстава по 
конкурсима, које именује покрајински секретар, а који нису запослени у покрајинским 
органима управе. 

Члан 5. и 6. Покрајинске уредбе о остваривању права на накнаду и висини накнаде за 
рад у одборима, комисијама и другим радним телима („Сл. лист АП Војводине“, бр. 35/2014). 

• Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 10.000,00 динара 
Средства су намењена за специјализоване услуге некласификоване на другом месту.  
• Економска класификација 4261–Административни материјал 10.000,00 динара  
Како би се обезбедили потребни услови за континуирани рад секретаријата у случају 

када Управа за  заједничке послове није у могућности да благовремено изврши одговарајућу 
набавку, средства су планирана за канцеларијски материјал и остало.  

• Економска класификација  4263 – Материјал за образовање и усавршавање 
запослених 250.000,00 динара  

У складу са надлежностима Секретаријата, планирана су средства за публикације, 
часописе, гласила и стручну литературу. Секретаријат припрема дневни, недељни и месечни 
преглед штампе за потребе именованих и постављених лица у Скупштини и Влади Аутономне 
Покрајине Војводине, те свакодневно прати више издања новина, часописа и других 
публикација. Средства су планирана за стручну литературу за редовне потребе запослених, 
образовање запослених и материјал за образовање. 

• Економска класификација  4651 – Остале текуће дотације и трансфери 2.252.069,65 
динара. 

Средства у износу од 1.252.069,65 динара су обавеза по Закону о привременом 
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код 
корисника јавних средстава, а средства од 1.000.000,00 динара су планирана за извршавање 
обавеза запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној 
рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом («Сл.гласник РС», бр.36/2009 и 32/13). 

• Економска класификација 4822 – Обавезне таксе 2.000,00 динара 
Планирана су иницијална средства  за евентуалне обавезе Покрајинског секретаријата 

за културу и јавно информисање по основу такси. 
 • Економска класификација 4823 – Новчане казне, пенали и камате 1.000,00 динара  
Средства су планирана као иницијална.  
 • Економска класификација 4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа 15.000,00 динара 
Средства су планирана као иницијална за накнаду штете за повреде или штету нанету 

од стране државних органа укулико суд, за судске поступке који су у току, утврди обавезу 
накнаде штете, као и за остале накнаде штете.  

 
12011003 Програмска активност 
Суфинансирање рада репрезентативних, односно уметничких (струковних) удружења 

основаних на нивоу АП Војводине 



Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама суфинансира рад репрезентативних и струковних удружења у култури, како би ова 
удружења обављала своју делатност, као и послове који се односе на права и обавезе 
уметника са статусом самосталног уметника. Суфинансирају се трошкови простора где 
удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. 
Средства се планирају на основу члана 77. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/09, 13/16 и 
30/16-испр.) 

• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 
3.750.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 3.750.000,00 динара 

 
Средства се додељују на основу 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 
(«Сл.лист АПВ», број 23/2016). 

Процена потребних средстава врши се на нивоу износа од 45% укупних текућих расхода 
и издатака сваког удружења, увидом у релевантну документацију удружења. 

 
1201004 Програмска активност 
Уређење, администрација и управљање у области односа са верским заједницама 

Обим буџетских средстава за 2018. годину за програмску активност Уређење, администрација 
и управљање у области односа са верским заједницама износи 6.096.082,52 динара на 
функционалној класификацији 840 – Верске и остале услуге заједнице 01 00 – Приходи из 
буџета. 

У оквиру ове Програмске активности безбеђују се средстава за плате, додатке и 
накнаде запослених за извршавање обавеза и обављање утврђених надлежности 
Секретаријата у области односа са верским заједницама. Расходи за  запослене планирани су у 
складу са прописима који регулишу ову област и  упутством за припрему буџета АПВ за 2018. 
годину.  

Детаљан приказ по економској класификацији:  
• Економска класификација 4111 - Плате, додаци и накнаде запослених – 4.284.430,43 

динара 
Средства су планирана за плате, додатке и накнаде запослених.  
• Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско осигурање  

514.131,65 динара 
Износ средстава планиран је у складу са прописаним доприносима  на плате 

запослених, које се обрачунавају на терет послодавца. 
• Економска класификација 4122 -Допринос за здравствено осигурање 220.648,17 

динара 
Износ средстава планиран је у складу са прописаним доприносима на плате 

запослених, које се обрачунавају на терет послодавца. 
• Економска класификација 4123 - Допринос за незапосленост  32.133,23 динара 
Износ средстава планиран је у складу са прописаним доприносима на плате 

запослених, које се обрачунавају на терет послодавца. 
• Економска класификација 4131 - Накнаде у натури 27.939,00 динара 
Планирани износ средстава служиће првенствено за трошкове набавке маркица за 

превоз у градском и међуградском саобраћају за долазак и одлазак на посао и новогодишње 
поклоне за децу запослених. 

 • Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања с посла 
на терет фондова 100.000,00 динара 

Планирани износ средстава намењен је за исплату накнада за време одсуствовања с 
посла, односно боловање преко 30 дана, породиљско боловање и друго. 

• Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи 100.000,00 динара 
Средства су планирана за помоћи у случају смрти запосленог или члана уже породице. 



• Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 215.194,28 динара 
У оквиру средстава накнаде трошкова за запослене планиране су исплате накнаде за 

превоз запослених радника, на посао и са посла,  који накнаду за превоз примају у готовини. 
• Економска класификација 4161- Награде запосленима и остали посебни расходи 

57.000,00 динара 
Планирана су средства за исплату јубиларне награде за једног радника. 
 • Економска класификација  4651 – Остале текуће дотације и трансфери 544.605,76 

динара. 
Средства су планирана по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и 

исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава («Сл.гласник 
РС», бр.116/14). 

 
 
1202 програм 
 Унапређење система заштите културног наслеђа 
             
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама посебну пажњу посвећује заштити културног наслеђа, њеном чувању, одржавању, 
обнављању, истраживању и презентовању, промовисању и одрживом коришћењу.  

Што се тиче материјалне културне баштине, на територији Војводине регистрована су 
424 непокретна културна добра, од којих су 65 проглашена културним добрима од изузетног 
значаја и 359 од великог значаја.  

 
 У оквиру овог програма планирају се програмске активности за које се средства 

додељују путем јавног конкурса и на основу члан 76. и 77. Закона о култури и бесповратна су, а 
право учешћа имају сви субјекти у култури. 

 
12021001 Програмска активност 
Подршка истраживању, заштита и очување непокретног културног наслеђа 
• Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти  

2.000.000,00 динара 
• Економска класификација 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима 

власти  3.000.000,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 5.000.000,00 динара 
 
12021002 Програмска активност 
Подршка истраживању, заштита и очување нематеријалног и покретног и културног   
наслеђа  
• Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти  

1.500.000,00 динара 
• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

500.000,00 динара 
01 00 приходи из буџета 2.000.000,00 динара 

 
12021003 Програмска активност 
Подршка развоју библиотечко-информационе делатности 
 • Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти  
400.000,00 динара 
• Економска класификација 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима 

власти  1.000.000,00 динара 
01 00 приходи из буџета 1.400.000,00 динара 

 
12021004 Програмска активност 
Подршка истраживање, заштити и очувању традиционалног народног стваралаштва Срба 



• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 
2.500.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 2.500.000,00 динара 
 
12021005 Програмска активност 
Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈСЛ од посебног интереса за АП 
Војводину 
• Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти  

1.000.000,00 динара 
• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

443.000,00 динара 
01 00 приходи из буџета 1.443.000,00 динара 

 
Средства се додељују на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за 

суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури у АП 
Војводини које својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају 
културне потребе грађана у АП Војводини («Сл.лист АПВ», број 61/16). 

Процена потребних средстава врши се на нивоу износа од 45% укупних текућих расхода 
и издатака сваког корисника, увидом у релевантну документацију корисника. 

 
12021006 Програмска активност 
Подршка програмима Матице српске у области културе 
 • Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

2.135.000,00 динара 
01 00 приходи из буџета 2.135.000,00 динара 

 
12021007 Програмска активност 
Подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности Савеза слепих Војводине 
• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

2.500.000,00 динара 
01 00 приходи из буџета 2.500.000,00 динара 

 
1203 програм 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва  
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама у циљу подстицања свих видова уметничког и културног стваралаштва, стварање 
подстицајног окружења за развој уметничког стваралаштва и интензиван и усклађен културни 
развој, по условима јавног конкурса и стварања равноправне позиције свих учесника у њима, 
како институционалних тако и ванинституционалних, као и полазећи од потребе да уметничко 
стваралштво и значајне културне манифестације буду у функцији развоја културног идентитета 
АПВ, расписује конкурсе за суфинансирање пројеката у области културе и уметности, и то у 
следећим областима: визуелне уметности и мултимедије, филмска уметност и остало 
аудиовизуелно стваралаштво, књижевно ствралаштво и издаваштвао, сценско стваралаштво 
(позориште и плес) и музичко стваралаштво.  

Програм се реализује кроз финансирање и суфинансирање пројеката у свим 
уметничким областима/музичка уметност, драмска, плесна, визуелне уметности, књижевност, 
филмска уметност, и др. Средства се распоређују путем јавног конкурса и на основу члан 76. 
Закона о култури.  Средства су бесповратна, а право учешћа имају сви субјекти у култури. 

 

12031001 Програмска активност 

Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије 



Термин визуелне уметности овде се користи као термин који обједињава уметничке 
медије који се традиционално везују за ликовне уметности (сликарство, вајарство, графика и 
др.) и за примењене уметности (дизајн, кермика и др.), али исто тако, обухвата и новије 
уметничке медије (фотографија, видео, перформанс и др.). Под термином мултимедије пак 
подразумевају се уметничке форме и пројекти који укрштају више визуелних уметничких 
медија или које визуелне уметности укрштају са другим (не)уметничким дисциплинама, 
чинећи тако специфичне интердисциплинарне изразе. „Визуелне уметности и мултимедије“ 
подразумевају и област архитектуре, али искључиво пројекте који архитектуру разматрају у 
ширем контексту (урбанизам, активизам, интервенције у јавном простору који укључују 
архитектонске целине и појединачне објекте, и сл.), а никако пројекти који се односе на 
изградњу архитектонских објеката.   

У оквиру визуелних уметности и мултимедије издваја се неколико специфичних 
области, односно пројеката: програми галерија и излагачких простора; ликовне колоније; 
међурегионална сарадња (у иностранству и у земљи); самосталне и кустоске изложбе и 
пројекти; остали пројекти у области визуелних уметности; мултимедијални пројекти. 

 
• Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти  

1.000.000,00 динара 
• Економска класификација 4632 - Капитални трансфери осталим нивоима 

власти  1.000.000,00 динара 
• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

1.500.000,00 динара 
01 00 Приходи из буџета 3.500.000,00 динара 

 

12031002 Програмска активност 

Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву 

Делатности које доприносе развоју кинематографије јесу: образовање и ширење 
филмске културе, унапређење ауторског, теоријског и критичког односа према 
кинематографији, као и прикупљање, рестаурација и чување и популисање филмских и аудио 
визуелних дела која чине историју српске кинематографије. 

Сходно Закону о култури и Правилнику о начину, критеријумима и мерилима за избор 
програма и пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне 
покрајине Војводине, програмска активност за област кинематографије и аудиовизуелног 
стваралаштва подразумева: 1) Кинематографско дело које у садржинском и уметничком 
погледу представља значајан допринос у области уметничког стваралаштва, доприноси развоју 
кинематографије у АПВ,  подстиче стваралаштво младих аутора и дебитаната, као и филмско 
стваралаштво за децу и младе, остварује складан развој филмске уметности у АПВ; 2) Филмске 
манифестације, фестивали, јавне филмске приредбе или културно-образовни пројекти којима 
се шири кинематографска и аудиовизуелна култура и на врхунски начин популарише уметност 
филма; 

• Економска класификација 4511 - Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 4.000.000,00 динара 

• Економска класификација 4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 
41.000.000,00 динара 

• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 
4.000.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета 49.000.000,00 динара 
 

12031003 Програмска активност 

Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва 

Активности су усмерене ка повећању броја читалаца, ширење популарности 
књижевних дела, проширење издавачке понуде часописа и вредних дела, као и дела из 



области уметности и хуманистике, упознавање јавности са новим делима и ауторима, и 
мотивација издавача да објављују дела ниже комерцијалне али веће културне вредности.   

• Економска класификација 4511 - Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 1.620.000,00 динара 

• Економска класификација 4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 
3.780.000,00 динара 

• Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти  
2.500.000,00 динара 

• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 
4.100.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета 12.000.000,00 динара 
 

12031004 Програмска активност 

Подршка развоју музичког стваралаштва 

Кроз  подршку и стимулацију пројеката и програма у области музичке уметности, 
њихово представљање и афирмацију, поред  неговања нове младе публике, омогућено је  
континуирано подизање нивоа културних потреба  становништва, установа и ангажованих 
појединаца. Омогућавање  приступа  јавности врхунским делима и извођењима у области 
музике, развијање и учвршћивање навика за слушањем тзв. „озбиљне“ музике. 
Популаризација уметничке музике и едукација нове младе публике. Одрживост  финансирања  
постојећих манифестација и фестивала. Едукација и усавршавање музичких кадрова и музичке 
критике кроз музичка такмичења, семинаре и радионице за студенте музичке академије и 
професионалце у области музичке уметности. 

• Економска класификација 4541 - Текуће субвенције приватним предузећима 
550.000,00 динара 

• Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти  
6.000.000,00 динара 

• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 
16.500.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета 23.050.000,00 динара 
 

12031005 Програмска активност 

Подршка развоју сценског стваралаштва – позориште/уметничка игра 

У области сценског стваралаштва и интерпретације постоје заправо две области: 
Позоришно стваралаштво и уметничка игра. Суфинансирањем најзначајнијих фестивала, 
подршком копродукцијама и гостовањима доприноси се унапређењу равномерније 
доступности културних садржаја у АПВ. Унапређује се ванинституционална продукција 
фестивала која се својим савременим приступом, новим иницијативама и идејама, применом 
савремених технологија  сврстава у ред незаобилазних на културној мапи.  

• Економска класификација 4511 - Текуће субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама 1.000.000,00 динара 

• Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти  
4.500.000,00 динара 

• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 
4.500.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета 10.000.000,00 динара 
 

12031007 Програмска активност 

Подршка раду Завода за културу националних мањина   
                 



Аутономна покрајина Војводина заједно са националним саветима националних 
мањина основала је заводе за културу националних мањина, и то: Завод за културу 
војвођанских Мађара («Службени лист АПВ», број 7/08), Завод за културу војвођанских Словака 
(«Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09), Завод за културу војвођанских Румуна («Службени лист 
АПВ», број 7/08, 3/10), Завод за културу војвођанских Русина («Службени лист АПВ», број 7/08, 
и 22/11) и Завод за културу војвођанских Хрвата («Службени лист АПВ», број 7/08, 6/09). 

 
• Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

51.000.000,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 51.000.000,00 динара 

1. Заводу за културу војвођанских Мађара 15.000.000,00 динара, 
2. Заводу за културу војвођанских Словака 10.000.000,00 динара, 
3. Заводу за културу војвођанских Румуна 9.400.000,00 динара, 
4. Заводу за културу војвођанских Русина 6.600.000,00 динара, 
5. Заводу за културу војвођанских Хрвата 10.000.000,00 динара. 

 
Средства се распоређују на основу Одлуке о распоређивању буџетских средстава 

Секретаријата за заводе за културу Мађара, Словака, Румуна, Русина и Хрвата («Службени лист 
АПВ», број 3/09). 

 
 
У оквиру програма 1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

планира се, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, пројекат, и то: 
 
12014008 Пројекат 
САЈАМ КУЛТУРЕ 2.200.000,00 динара 
Економска класификација 4631 - Текући трансфери осталим нивоима власти  

1.000.000,00 динара 
Економска класификација 4819 - Дотације осталим непрофитним институцијама 

1.200.000,00 динара 
 
Пројекат САЈАМ КУЛТУРЕ је реализован први пут у 2017. години па је обим потребних 

средстава утврђен увидом у обим реалиовани пројеката и средстава у 2017. години . Средства 
ће се додељивати путем јавног конкурса на којем право учешћа имају сви субјекти у култури. 

 
1204 Програм 
Систем јавног информисања 
 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама на функционалној класификацији 830 – Услуге емитовања и штампања врши 
активности које проистичу из надлежности утврђених у члану 62.  Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука 
УС), на основу Закона о јавном информисању и медијима ("Сл. гласник РС", број 83/2014, 
58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење) у складу са Законом о слободном приступу 
информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", број: 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 
36/2010) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист 
АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016 и 29/2017). 

 
                Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама, за надлежности у оквиру информисања јавности као стратешке области планира 
реализацију одговарајућих програма и програмских активности. 

 



Опис програма и програмских активности  

              Покрајински секретаријат за културу, јавни информисање и односе с верским 
заједницама, утврђује потребе и интересе грађана на територији АП Војводине у области 
јавног информисања и медија и обезбеђује средства за њихово остваривање, и то: 

1)  утврђује јавни интерес грађана АП Војводине у области јавног информисања и медија 
2) прати и утврђује стање у области јавног информисања 
3) обавља послове који се односе на унапређивање и подстицање јавног информисања на 
територији АП Војводине;  
4) обезбеђује средства и друге услове за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања 
5) распоређује средства на основу спроведених јавних конкурса и појединачних давања,  
6) обезбеђује средства или друге услове за рад медија који објављују информације на језицима 
мањинских националних заједница у складу са законом; 
7) обезбеђује део средстава или других услова за несметано коришћење права лица с 
посебним потребама, ради несметаног примања информација намењених јавности; 
8) обавља послове који се односе на обезбеђивање јавности рада покрајинских органа и 
организација; 
9) прати писане и електронске медије, припрема и израђује прегледе њихових садржаја и 
сачињава анализе; издаје публикације о АП Војводини. 
 

Средстава за реализацију Програма 1204 - Систем јавног информисања планирана су у 
износу од укупно 341.245.250,00 динара, извор финансирања 01 00 - Приходи из буџета,  за 
следеће програмске активности: 

 
12041001 Програмска активност 
Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања. На овој 

програмској активности планирана су средства од укупно 51.200.000,00 динара: 
•Економска класификација 4541 - Текуће субвенције приватним предузећима – 

41.400.000,00 динара  
•Економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама -  

9.800.000,00 динара  
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама планира да  финансијски подржи реализацију пројеката који ће  допринети 
имплементацији демократских вредности у Покрајини и локалним заједницама, путем 
унапређења програмских садржаја медија у складу са највишим професионалним 
стандардима, суфинансирањем производње нових и обновљених програмских садржаjа, којом 
би се допринело афирмацији мултикултуралности, развоју вишејезичности и 
интеркултурализма, у медијима значаjним за остваривање jавног интереса грађана Војводине, 
што подразумева увођење, побољшање  или проширење  програмских садржаја у новинама 
или електронским медијима на српском језику и на језицима националних заједница, који се 
посебно односе на економску, друштвену и културну проблематику, мањинске друштвене 
групе, питања из области социјалне заштите, друштвене бриге о деци, положаја младих или 
старијих грађана, родну равноправност, заштиту животне средине. Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама подржаће реализацију пројеката, 
односно подстицање производње телевизијских програма из области културе и уметности који 
ће, такође, допринети горе наведеним вредностима. Средства су планирана и за превођење и 
титловање ТВ програма са језика националних мањина на српски језик и обрнуто, за  
вишејезичке  интернет презентације, за превођење ТВ програма – гестовни говор и друго.  

Средства ће се  додељивати приватним предузећима издавачима медија и невладиним 
организацијама и другим непрофитним институцијама издавачима медија, путем јавног 
конкурса, а на основу Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса 
у области јавног информисања. 



 Методологија процене и  начин утврђивања потребних средстава је констатно велики  
број пријављених квалитених пројеката у протеклом периоду и износ средстава неопходних за 
њихову релизацију. 

 
12041002 Програмска активност 
Подстицање јавног информисања на српском језику у земљама у окружењу 
 
•Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери – 8.000.000,00 

динара. 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама суфинансираће реализацију пројеката информисања на матерњем језику 
припадника српског народа који живе у суседним државама Аутономне Покрајине Војводине, 
и то: Хрватској, Мађарској и Румунији. 

Средства се планирају у циљу производње нових и обновљених програмских садржаjа 
медија у дијаспори, значаjних за остваривање интереса припадника српског народа који живи у 
суседним државама, увођења, побољшања  или проширења  програмских садржаја у 
регистрованим медијима, развоја медија, унапређења програмских садржаја медија, 
остваривања права српског народа у дијаспори на информисање на сопственом језику, развоја 
образовања  и неговања сопствене културе и идентитета, развоја језичке културе. 

Средства ће се  додељивати издавачима медија, путем јавног конкурса, а на основу 
Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног 
информисања.  

Методологија процене и  начин утврђивања потребних средстава је констатно 
велики  број пријављених квалитених пројеката у протеклом периоду и износ средстава 
неопходних за њихову релизацију. 

 
12041003 Програмска активност 
Унапређење професионалних стандарда 
•Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери -  1.500.000,00 

динара.  
Средства су планирана за суфинансирање организовања или учествовања на 

професионалним скуповима, семинарима, трибинама, јавним расправама и за суфинансирање 
организовања фестивала, који се баве унапређењем професионалних стандарда јавног 
информисања, развоjем медијске писмености, едукацијом новинара и других медијских 
стручњака.   

Средства се одобравају у циљу сталног праћења законске регулативе, размене 
искустава у области јавног информисања, афирмације новинарства и упознавања стручне 
јавности са медијским производима. 

Средства ће се  додељивати  путем јавног конкурса  на основу Правилника о 
суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања. 

Методологија процене и  начин утврђивања потребних средстава је констатно велики  
број пријављених квалитених пројеката у протеклом периоду и износ средстава неопходних за 
њихову релизацију. 

 
12041004 Програмска активност 
Јавно информисање осетљивих група 
•Економска класификација 4819 – Дотације осталим непрофитним институцијама -  

2.500.000,00 динара  
 
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање суфинансираће реализацију 

пројеката информисања којима се обезбеђује део средстава или других услова за несметано 
коришћење права лица с посебним потребама, ради несметаног примања информација 
намењених јавности. 



Средства се одобравају у складу са законом, а   додељивће се путем јавног конкурса  на 
основу Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области 
јавног информисања. 

Методологија процене и  начин утврђивања потребних средстава је констатно велики  
број пријављених квалитених пројеката у протеклом периоду и износ средстава неопходних за 
њихову релизацију. 

 
12041005 Програмска активност 
Подршка јавном информисању националних мањина 
 
•Економска класификација 4511 – Текуће субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама  -  288.045.250,00 динара 
 
У складу са одредбама Закона о јавном информисању и медијима,   а због потребе да 

се омогући остваривањe права националних заједница на информисање на сопственом језику 
и неговање сопствене културе и идентитета обезбеђују се средстава, путем суфинасирања  
новина које објављују информације на језицима националних заједница. 

У Буџету АП Војводине за 2018. годину  планирана су средства за издавање новинa 
националних мањина-националних заједница-22 издања која излазе на: 

мађарском језику - ''Мађар со'', Хет нап,"Кепеш ифјушаг", "Јо пајташ", ''Мезешкалач''; 
словачком језику - "Хлас људу'', "Взлет", "Зорњичка"; 
румунском језику - ''Либертатеа'', "Букурија копилор", "Тинерета";  
русинском језику - ''Руске слово'',"Мак","Захратка"; 
хрватском језику -  ''Хрватска ријеч'', ''Кужиш?!'' , ''Хрцко''; 
буњевачком језику - ''Буњевачке новине'', ''Тандрчак''; 
македонском језику - "Македонска виделина", 
украјинском језику - "Ридно слово","Соловејко". 
Тиражи ових гласила су релативно мали због ограниченог броја потенцијалних 

читалаца. Истовремено, у условима ниске куповне моћи становништва, а ради доступности 
новина што већем броју грађана, продајне цене новина су депресиране. Могућности редакција 
за повећање сопствених прихода су мале, па би без финансијске подршке из буџета било 
онемогућено излажење  новина на језицима националних мањина-националних заједница. 

Методологија процене - потребна средстава за 2018. годину су утврђена на основу 
цене коштања новина и сопствених прихода редакција новинa националних мањина-
националних заједница. Покрајинском скупштинском одлуком о обезбеђивању средстава за 
суфинансирање новина које објављују информације на језицима националних мањина-
националних заједница ("Сл. лист АП Војводине", бр. 54/2014) уређује се начин и поступак 
обезбеђивања дела средстава за суфинансирање новина које објављују информације на 
језицима националних-мањина – националних заједница, а чија су оснивачка права пренета на 
националне савете националних мањина, односно чији је издавач правно лице над којим су 
пренета оснивачка права. 

 
              1901Програм  
               Сарадња државе са црквама и верским заједницама, 01 00 Приходи из буџета  
 
                Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама  Функционална класификација – 840 – Верске и остале услуге заједнице у оквиру 
програма Сарадња са црквама и верским заједницама прати и сагледава стање у области вера, 
цркава и верских заједница, остварује сарадњу с њима, те предузима мере којима се помаже 
њихова делатност коју обављају у јавном интересу, у складу са законом. 
 
19011002 Програмска активност  
Подршка раду црквама и верским заједницама 
 
Економска класификација 481– Дотације невладиним организацијама- 15.481.931,00 динара 



 
• Економска класификација 4819- Дотације осталим непрофитним институцијама – 

15.481.931,00 динара 
 
Планирана средства из извора финансирања 01 00 – Приходи из буџета износе 15.481.931,00 
динара и предвиђена су за доделу средстава традиционалним црквама, верским заједницама, 
као и организацијама и установама чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских 
радова, добротворне и научне делатности, међународних конференција и друго. 

Средства ће се додељивати у складу са Покрајинском скупштинском одликом о додели 
средства црквама и верским заједницама („Службени лист АПВ", број 54/2014). 

Методологија процене и начин утврђивања потребних средстава је значај, број и 
потреба обнове и заштите цркава и црквених објеката и суфинансирања градитељске, 
добротворне и научне делатности цркава и верских заједница. 
  
 
 
 
 

Глава 06.01  - Индиректни корисници у области културе 
 
      Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 

заједницама врши активности које проистичу из надлежности утврђених Законом о утврђивању 
надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009 и 67/12-Одлука 
УС) и на основу Закона о култури ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 13/16 и 30/16-испр.), Закона о 
буџетском систему («Службени  гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 
63/13-испр., 108/13,  142/14, 68/15-др., 103/15, 99/16 и 113/17) у следећим установама 
културе на територији АП Војводине које су индиректни корисници покрајинског буџета, и то: 
Покрајински завод за заштиту споменика културе, Музеј Војводине, Архив Војводине, Српско 
народно позориште, Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, 
Спомен - збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајко Мамузић, 
Народно позориште - Narodno kazalište - Népszinház у Суботици, Завод за културу Војводине, 
Издавачки завод "Форум" - Fórum Könyvkiadó Intézet и Војвођански симфонијски оркестар у 
Новом Саду. 

 
Покрајински завод за заштиту споменека културе организује рад кроз четири сектора: 

Заједничке службе, Истраживачки сектор и документација, Сектор за конзервацију и 
рестаурацију културних добара и Сектор за конзервацију дела ликовне и примењене 
уметности. Завод је установа културе основана одлуком Главног извршног одбора Народне 
скупштине АП Војводине 9. јануара 1951. године (Решење бр. 18750/50). 

 
Архив Војводине своју делатност обавља кроз рад пет одељења: Одељење за обраду 

архивске грађе, Одељење депо службе, Одељење за сређивање новије архивске грађе и 
регистратурског материјала, Одељење центра за документацију и информације  и Одељење за 
опште послове. 

Архив Војводине реализује своју делатност на основу Закона и Одлуке Скупштине АП 
Војводине о оснивању Архива Војводине од 14. марта 1968. године и других прописа који 
регулишу пословање Архива као установе од посебног друштвеног и културног интереса, која 
на основу Закона о општем управном поступку врши и јавна овлашћења.  

Делатност Архива регулисана је одредбама Закона о културним добрима("Сл.Гласник 
РС" бр. 71/94,52/11 и 99/11), Закона о култури ("Сл. гласник РС", број 72/2009),  и на основу   
Одлуке о утврђивању матичне установе Архива Војводине у Новом Саду у области заштите 
архивске грађе и регистратурског материјала ("Сл.лист АПВ" бр 11/2003) 

Архив, као установе културе обавља истраживање, заштиту и коришћење културног 
наслеђа. 
 



Музеј Војводине организује рад кроз одељења, одсеке и службе, и то: Археолошко, 
Етнолошко, Конзерваторско и рестаураторско одељење, Одељење за педагошки рад и односе 
са јавношћу, Одељење за издавачку делатност и библиотека, Одељење старије и културне 
историје, Одељење савремене историје, Матична служба, Сектор општих послова и правних 
послова. Музеј Војводине је установа културе основана Одлуком Скупштине АП Војводине од  
20. маја 1992. године (број Одлуке 022-28/92). 

 
Позоришни музеј Војводине је јединствена организациона целина. 
Музеј је основан је 6. маја 1982. године са задатком да евидентира позоришна културна 

добра, да прикупља, штити, чува, обрађује, проучава и презентује музејску грађу и публикује 
податке о позоришној уметности и култури Војводине. 

Музеј је поникао из Позоришног одсека Војвођанског музеја, који је као самостална 
јединица овог музеја оформљен 1951. године.  

Идеја о потреби оснивања специјализованог, Позоришног музеја Војводине  уобличена 
је 1981, а тиме је, уз постојећу мрежу позоришта и Академију уметности у Новом Саду, 
заокружена позоришно-приказивачка и научно-образовна целина у домену позоришне 
уметности и културе на тлу Војводине. 

Нажалост, Музеј је од свог оснивања до данас смештен је у стамбено-пословној згради. 
Овај простор није подобан, нити је довољан за потребе Музеја. Како Музеј нема сопствени 
изложбени простор, у договору с позориштима у Војводини изложбе презентује у њиховим 
фоајеима, а повремено и у другим музејима и институцијама културе. При сталној поставци 
Музеја Војводине, део који се односи на позориште је из музејске збирке Позоришног музеја. 
Музеј не поседује ни лабораторију за конзервацију и рестаурацију музејских предмета, а за 
заштиту својих предмета користи службе других музеја у Новом Саду.  

У фонду Музеја похрањено је преко 75.000 предмета (манускрипти драмских дела, акта 
и друга документа, мемоарска грађа, преписка, фотографије, плакати, програми, уметничка 
дела, сценографске макете, костими, сценографске и костимографске скице, лутке, лични 
предмети еминентних позоришних ствaралаца, аудио и видео записи и др.). 

 
Музеј савремене уметности Војводине основан је под називом Галерија савремене 

ликовне уметности 01. фебруара 1966. године одлуком АП Војводине  и уписан у регистар 
оснивања  бр. 21/1967. Назив установе промењен је 19. марта 1996. године у Музеј савремене 
ликовне уметности уз сагласност Министарства културе Републике Србије  број:630-781/96, а уз 
сагласност Извршног већа АП Војводине број: 022-00181/2006 установљен је назив Музеј 
савремене уметности Војводине у Новом Саду дана 26. јула 2006.године.           

Делатност Музеја савремене уметности Војводине је да прикупља, сређује, одржава и 
користи покретна културна добра  према Закону о културним добрима.  
          Делатност Музеја савремене уметности Војводини обавља 18 запослених: директор, 6 
кустоса, дизајнер, конзерватор-рестауратор, ПР менаџер, документариста, секретар, пословни 
секретар, техничар мултимедија, шеф рачуноводства, технички манипулант и спремачица. Рад 
се одвија кроз музејска одељења: 

1. Одељење уметничких збирки и изложби; 
2. Одељење за конзервацију-рестаурацију или Атеље; 
3. Одељење за дизајн и мултимедије; 
4. Одељење за уметничку документацију; 
5. Одељење општих послова и 
6. Одељење финансија 

          Област деловања из заштите културних добара је савремена уметничка пракса у 
Војводини  од 20. века до данас. 

Поред музејске делатности, делатност Музеја савремене уметности Војводине обухвата 
изложбену делатност: презентацију студијских, проблемских, ретроспективних, самосталних и 
групних изложби из текуће уметничке праксе. Законом су Музеју додељени послови матичне 
службе за ову хронолошку област за Војводину. У оквиру програмских активности као саставни 
део је издавачка делатност (каталози изложби, специјализована и посебна издања, часопис и 
др.), маркетиншке и ПР активности, рад на дигиталној архиви, на сређивању уметничке 



документације и библиотеке, сређивање експоната у депоу и рад на пословима припреме 
пројектне документације за почетак изградње нове зграде Музеја. 

 
Спомен-збирка Павла Бељанског је уметничка галерија специјалног типа, која свој рада 

организује у циљу обезбеђивања ефикасног и рационалног извршавања послова и задатака 
који произилазе из основне делатности Спомен-збирке. Спомен-збирка Павла Бељанског 
представља легат чије се деловање заснива на Уговору закљученом између Павла Бељанског и 
АП Војводине 18. новембра 1957. године и Даровном уговору који је склопљен између Павла 
Бељанског и Спомен-збирке 27. маја 1965. године.  

Програм рада Спомен-збирке Павла Бељанског условљен је Уговором о поклону који је 
закључен између Павла Бељанског и АП Војводине, 18. новембра 1957. године и Даровним 
уговором који је склопљен између Павла Бељанског и Спомен-збирке Павла Бељанског, 27. 
маја 1965. године, као и Законом о заштити културних добара 

Делатност Спомен-збирке је заштита покретних културних добара, а чине је послови: 
евидентирање, проучавање и сабирање музејског материјала, његова стручна и научна обрада, 
сређивање, инвентарисање и компјутерска класификација, проучавање, рестаурација, 
опремање и излагање уметничких дела и документарног материјала на сталним и повременим 
изложбама, као и музејско-педагошки рад, стручно-научни рад и издавачка делатност, 
библиотечка обрада публикација и библиотечки рад, сарадња са образовним и сродним 
институцијама, додела Награде Спомен-збирке за најбоље писане дипломске радове из 
националне историје уметности, општи послови, чување и заштита уметничких дела, инвентара 
и заштита зграде. 
 

Галерија ликовне уметности – Поклон збирка Рајка Мамузића основана је Решењем 
Скупштине Општина Нови Сад бр.020/256-73 од 15.11.1973.године, на основу Уговора 
дародавца Рајка Мамузића  и Скупштине Општина Нови Сад , бр:123/72 од 15.12.1972.године. 
Скупштина Аутономне Покрајине Војводине  преузела је права и обавезе Града из напред 
наведеног Уговора Одлуком  бр:6-32/84  од 27.децембра 1984.године. 
          Зграда Галерије је изграђена на парцели бр.57771 К.О.Нови Сад  1922. године  по 

пројекту архитекте Филипа Шмита  и адаптирана  1974. године за своју садашњу намену. 
Одлуком бр:69/92-1-9 Скупштине Града Новог Сада од 24.09.1992. године  зграда је проглашена 
за значајно непокретно културно добро. 
          Галерија располаже са три изложбене етаже, канцеларијским простором, радионицама, 
два депоа и двориштем 
          Галерија у свом фонду чува ликовна остварења прве послератне генерације српских 

сликара. Збирка садржи уља, цртеже, графике, скулптуре и таписерије. Припадајући разним 
уметничким групама  (Децембарска  група, група Једанајсторица, Самостални, Београдска 
група, Независни Париски клуб) 35 уметника својим радом обележили су историју савремене 
срске ликовне уметности после Другог светског рата. 
          Галерија функционише као модерна установа музејско-галеријског типа. Приређују се 
тематске, самосталне и ретроспективне  изложбе, размењују се програми са сродним 
институцијама, и одржавају предавања о ауторима. Судским поравнањем  закљученим пред 
Општинским судом у Новом Саду број П-8437/2006 од 17.новембра 2006. године, између 
наследника Рајка Мамузића с једне стране  и АП Војводине с друге стране,  измењене су 
одредбе основног Уговора бр 123/72  из 1973.год. у смислу давања веће слободе у пословању 
Галерији. У складу са наведеним поравнањем Галерија може организовати и изложбе аутора 
који нису заступљени у фонду, али који су генерацијски, тематски или на други начин у вези са 
стваралаштвом уметника заступљених у збирци. Надаље измене подразумевају и могућност 
организовања других културних манифестација, могућност давања дела на послугу другим 
музејима, откуп уметничких дела и сл. 

Галерија функционише као јединствена организациона целина. 
 
Српско народно позориште делатност остварује у оквиру уметничких и радних 

јединица, и то: а.) уметничке јединице: Драма, Опера и Балет) радне јединице: Сценско 
технички послови, Маркетинг, Заједнички послови и библиотека, Финансијски послови. Српско 



народно позориште основано је 1861. када је, на састанку Српске читаонице, одржаном у 
Новом Саду 16. (28) јуна, са Светозаром Милетићем на челу, донета одлука о оснивању 
Српског народног позоришта.  

Одбор Српске читаонице уписан је за оснивача СНП-а у регистар Привредног суда у 
Новом Саду Fi.4218/93 18.03.1993. године. На основу Закона о делатностима од општег 
интереса у области културе («Сл. глaсник РС», бр. 49/92) извршена је промена оснивача и 
26.02.2001. године Fi. 569/2001 за оснивача је уписана Влада РС. На основу члана 7. став 1. 
тачка 1. Закона о утврђивању одређених надлежности АП Војводине («Сл.гласник РС», бр. 
6/2002),  оснивачка права преузела је АПВ. 

                                                                                     
Народно позориште –Narodno kazalište – Nepszinhaz Суботица Организациона 

структура позоришта устројена је тако да је оно састављено из следећих организационих 
јединица: 

1.Уметнички сектор чине – Драма на мађарском језику и Драма на српском језику 
2.Технички сектор чине - Служба сценске технике и Служба сценских радионица 
3.Општи сектор чине - Секретаријат, Рачуноводство, Маркетинг и Служба одржавања и 

обезбеђења зграде. 
 Позориште негује културни идентитет свих заједница у Суботици, али и да подстиче 

прожимања култура као неминовност и нормалну последицу суживота у мултинационалној и 
мултикултуралној средини.  

Основни задаци и циљеви позоришта проистичу из основних одредница о особинама 
града и позоришта. 

Народно позориште- Narodno kazalište - Nepszinhaz у Суботици јединствено је 
позориште у нашој земљи из неколико разлога: 

1. ради на два језика и има два ансамбла – Драму на мађарском језику и Драму на 
српском језику 

2. има два оснивача – Скупштину АПВ и Скупштину општине Суботица који учествују у 
финансирању делатности.  

3. ради у тешким условима јер је започета реконструкција зграде, а није ни адекватно 
технички опремљено. 
Народно позориште- Narodno kazalište - Nepszinhaz у Суботици је стално, 

професионално и репертоарско позориште. Оно је најпре окренуто публици различитог 
профила и старосног узраста, односно оно својим репертоаром треба да задовољава културне 
потребе веома широког дијапазона публике. С друге стране, као позориште значајно за шири 
регион  оно има задатак да подстиче и развија културне потребе у свом ширем окружењу. 
Основне активности куће су припремање и извођење позоришних представа, у матичној кући и 
на гостовањима, припремање и реализација израде декора, костима и реквизите за представе, 
идејно решење и осмишљавање пропагандног материјала представа и саме куће, реализација 
међупозоришне и међународне сарадње (размена представа), реализација маркетиншких 
акција као облика анимације публике 

 
Завод за културу Војводине је установа која свој рад обавља по одељењима: Развојно-

истраживачко одељење, Одељење за међународну сарадњу, Одељење за невладине 
организације, Новинско-издавчко одељење, Одељење за културно-уметничке манифестације, 
стручно усавршавање и образовање у култури  и уметности, информационо-документационо и 
комуникационо одељење.   

Завод је основан је 2003. године одлуком Скупштине АП Војводине са циљем да негује 
и промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових 
културних модела у Војводини, умрежава постојеће институције културе и афирмише 
мултикултуралност као привилегију нашег контекста. 

Програмски концепт Завода за култруру Војводине подразумева организацију и 
координацију научних, стручних, развојних и примењених истраживања у области културе али 
и стимулисање савремене уметничке продукције и научних истраживања у Војводини путем 
реализовања програма и пројеката Завода за културу који обухватају менаџмент у култури, 
културну продукцију, културни туризам, организовање културно-уметничких програма, 



презентације, информационо-документационе делатности, нове медије, стручно усавршавање 
и образовање у култури и уметности. 

Завод за културу Војводине својим годишњим наградама верификује статус истакнутих 
стваралаца из области науке и уметности. 

 
Издавачки завод „Форум“ основан је 1957. године у Новом Саду са циљем издавања 

књига, часописа, разних публикација на мађарском језику у Војводини. У протеклим 
деценијама Форум је дуго био једини издавач књижевних дела на мађарском језику на овим 
просторима. Од свог постојања више пута је реорганизован, у неким периодима је 
функционисао као самостални привредни субјекат, а у неким периодима је обављао своју 
функцију у оквиру истоименог великог новинско-издавачко-штампарског предузећа Форум у 
Новом Саду који је деценијама био издавач и дистрибутер готово свих новина, часописа, књига 
и других публикација на мађарском језику у Војводини и у  Југославији.  

„Издавачка делатност'' 2001. године,  статусно-организационим променама Форум 
Холдинг јавног предузећа за новинско-издавачку делатност, стиче статус самосталног правног 
лица и наставља са радом као јавно предузеће чији је оснивач Скупштина АП Војводине. Од 
2003. године ''Форум-Издавачка делатност'' за издавање књига и часописа у надлежности је 
Покрајинског секретаријата за образовање и културу и редовно се суфинансира из буџета АП 
Војводине. Од 2006. године у складу са Законом о буџетском систему постаје индиректни 
корисник буџетских средстава АП Војводине, те укључен је у консолидовани рачун трезора АП 
Војводине, да би Одлуком Скупштине Аутономне Покрајине Војводине, о оснивању 
Издавачког завода „Форум“ бр. 022-40/07 од 10. марта 2008. године и Националног савета 
мађарске националне мањине бр. 5/2008 од 28. марта 2008. године постао издавачки завод. 

            Издавачки завод „Форум” од некретнина поседује 204 m2 канцеларијског простора у 
Новом Саду, у улици Војводе Мишића 1. и 432 m2 изложбеног простора на територији 
Новосадског сајма, у улици Хајдук Вељкова 11. Завод поседује један  путнички аутомобил, 
једно комби возило (преуређено као продајни простор за књиге). Људски ресурс представљају 
осам запослених који су у сталном радном односу и велики број спољних сарадника, 
књижевника, уметника, интелектуалаца. 

У својој организацији има Редекцију и Службу рачуноводства. 
      Основна делатност установе је издавање књига и часописа на мађарском језику. 

Годишњи издавачки план обухвата издавање око 25-30 (а некада и више) нових наслова. 
Књижевни часопис „Híd” се издаје месечно, а часопис за науку и друштво „Létünk” квартално. 
Седиште установе је у Новом Саду, Војводе Мишића 1.     

Форум додељује своје три традиционалне награде: Књижевнз награду Híd, ликовну 
награду Forum као и Уметничку награду војвођанских Мађара. Све три су у функцији 
подстицања књижевног и уметничког стваралаштва Мађара и спадају у најпрестижније награде 
Војвођанских Мађара. 

 
Војвођански симфонијски оркестар је јединствена организациона целина са три 

запослена радника. Војвођански симфонијски оркестар је основан Покрајинском скупштинском 
одлуком о оснивању Војвођанског симфонијског оркестра („Сл. лист АПВ“, бр. 21/2010 и 29/12) 
ради обављања културне делатности, путем неговања музичке културне баштине, продукције, 
организовања и извођења концерата и свих сродних видова културно уметничких 
манифестација, неговања и развијања оркестарског музицирања, потстицања савременог 
стваралаштва у области музичке културе и сарадња са сродним музичким установама и 
оркестрима у земљи и иностарнству. 

 
 
 

1202 програм 
 Унапређење система  заштите културног наслеђа 

             
Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП 

Војводине баве се, на основу Закона о културним добрима  и других подзаконских аката, 



Покрајински завод за заштиту споменика културе, Архив Војводине, Музеј Војводине, 
Позоришни музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине и уметничке  галерије, које 
раде по музеолошким принципима, Спомен-збирка Павла Бељанског и Галерија ликовне 
уметности -  Поклон збирка Рајка Мамузића. 

 
12021008 Програмска активност 
Подршка раду установа у области заштите и очувања културног наслеђа  
 

Ова програмске активност се остварују кроз програме које реализују установе заштите 
културног наслеђа у АПВ и који се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и 
промоцију непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручно усавршавање 
запослених, регионалну и међународну сарадњу, набавку савремених машина, техничке и 
информатичке опреме, набавку нематеријалне имовине, као и обезбеђивање зарада 
запослених, социјална давања и друга примања по основу рада. Кроз ову програмску активност 
финансирају се Архив и Музеј Војводине, Музеј савремене уметности Војводине, Спомен-
збирка Павла Бељанског, Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића и 
Позоришни музеј Војводине, сви у Новом Саду и Покрајински завод за заштиту споменика 
културе из Петроварадина. Средства за ову програмску активност су планирана у износу од 
454.338.481,37 динара. 

 
Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 
222.837.625,55 динара 

• Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 
222.837.625,55 динара 

 
 
 
 
 
 

 
У оквиру ових средстава планирана су средства за плате, додатке и накнаде 

запослених (зараде) у установама културе за индиректне кориснике буџета АПВ. Средства 
у износу од 222.737.625,55 динара планирана су из прихода из буџета (извор финансирања  
01 00). Из сопствених прихода (извор финансирања 04 00) планиран је износ од 100.000,00 
динара као иницијална средства.  

 
Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца – 
40.166.733,24 динара 

• Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 26.925.815,86 динара 

 
 

01 00 приходи из буџета 
 

26.913.815,86 динара 
 

04 00 сопствени приходи буџетских 
корисника 

12.000,00 динара 

Предвиђени износ у складу је са прописаном стопом доприноса на плате 
запослених које се обрачунавају на терет послодавца. 

 
• Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање 

11.551.962,63 динара 
 

01 00 
 

приходи из буџета 222.737.625,55 динара 
 

04 00 сопствени приходи буџетских 
корисника 

100.000,00 динара 



01 00 
 

приходи из буџета 11.546.812,63 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 5.150,00 динара 

Предвиђени износ у складу је са прописаном стопом доприноса за здравствено 
осигурање које се обрачунавају на терет послодавца. 

• Економска класификација 4123 - Допринос за незапосленост  1.688.954,75 
динара 

 
01 00 

 
приходи из буџета 

 
1.688.204,75 динара 

 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 750,00 динара 

Предвиђени износ у складу је са прописаном стопом доприноса за незапосленост 
којa се обрачунава на терет послодавца. 

 
Економска класификација 413 - Накнаде у натури 5.847.805,00 динара 

 
• Економска класификација 4131 - Накнаде у натури  5.847.805,00 динара  

 

01 00 приходи из буџета 5.574.305,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 221.000,00 динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
52.500,00 динара 

Планирана средства односе се првенствено за исплату превоза на посао и са посла 
радницима који користе маркицу, као и за остале накнаде у натури. 

 
Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима – 4.365.232,00 динара 

 
• Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања 

с посла на терет фондова 1.471.000,00 динара 

 

03 00 социјални доприноси 1.060.000,00 динара 
04 00 

 
сопствени приходи буџетских корисника 

 
411.000,00 

 
динара 

 

Средства за ове намене планирана су за исплату накнада за време одсуствовања с 
посла односно боловање преко 30 дана, породиљско боловање  и инвалиднине. 

• Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи 2.524.232,00 
динара 

01 00 приходи из буџета 2.344.232,00 Динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 160.000,00 Динара 
13 00 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
20.000,00 Динара 

 
Средства се односе на отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају 

смрти запосленог или члана уже породице и др. 
 



• Економска класификација 4144 - Помоћ у медицинском лечењу 
запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 
370.000,00 динара динара 

 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 350.000,00 Динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
20.000,00 Динара 

Предвиђени износ средстава односи се на исплату помоћи за медицинско лечење 
запослених или чланова уже породице за запослене у установама културе. 

Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене – 7.056.897,00 динара 

• Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 
7.056.897,00 динара 

 

01 00 приходи из буџета 6.793.397,00 Динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 111.000,00 Динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
152.500,00 Динара 

У оквиру средстава накнаде за запослене планиране су исплате накнада за  превоз на 
посао  и са  посла  запослених  радника у установама културе, као и остале накнаде за 
запослене. 

Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи – 
5.921.500,00 динара 

• Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни 
расходи 5.921.500,00 динара 

01 00 приходи из буџета 5.890.500,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 11.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

20.000,00 динара 

Средства за ове намене односе се на исплате јубиларних награда за раднике у 
установама културе који то право стичу у 2018. години. 

 

Економска класификација 421 - Стални трошкови 42.054.303,75 динара 
 

• Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 1.007.023,75 динара 

01 00 приходи из буџета 850.850,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 148.000,00 динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
8.173,75 динара 

Средства су намењена за исплату трошкова платног промета на основу трошкова 
услуга Управе за трезор и банкарских услуга у установама културе код свих индиректних 
корисника буџета АПВ. 

• Економска класификација 4212 - Енергетске услуге 24.804.590,00 динара 

01 00 приходи из буџета 24.611.590,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 163.000,00 динара 



13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

30.000,00 динара 

Средства су намењена  за  исплату енергетских услуга.  Енергетске услуге 
извршавају се до висине фактурисаних услуга у установама културе код свих индиректних 
корисника буџета АПВ. 

• Економска класификација 4213 - Комуналне услуге 3.719.190,00 динара 

01 00 приходи из буџета 3.638.190,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 81.000,00 динара 

Комуналне услуге извршавају се до нивоа фактурисаних услуга за утрошак воде и 
одвоз отпада и услуге чишћења. Допринос за грађевинско земљиште, водни допринос,  
допринос за екологију исплаћује се до висине износа утврђеног Решењем надлежног 
органа. Трошкови дератизација извршавају се до нивоа фактурисаних услуга. Услуге 
заштите имовине планиране су до прописаног законског минимума заштите (контрола 
громобрана, контрола уређаја и апарата за противпожарну заштиту, контрола исправности 
лифтова и др.). 

• Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 3.856.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 3.740.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 111.000,00 динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
5.000,00 динара 

Сред ства  намењена за трошкове фиксних  и мобилних телефона, поште, 
трошкове интернета, кабловске телевизије и слично. Износ трошкова комуникација 
опредељују се за сваку установу појединачно. 

 

• Економска класификација 4215 - Трошкови осигурања 6.368.500,00 
динара 

01 00 приходи из буџета 6.117.500,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника  201.000,00 динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
50.000,00 динара 

 

Средства су намењена за  трошкове осигурања  у свим установама културе 
индиректним корисницима. Трошкови су до нивоа полисе осигурања, појединачно за 
сваку установу према врсти осигурања које су установе определиле а које је нужно за 
вршење њихове делатности. Нивои осигурања разликују се по установама у зависности од 
вредности грађевинских објеката и дугорочне имовине и возила. Трошкови осигурања 
запослених надокнађују се према броју запослених. 

• Економска класификација 4216 - Закуп имовине и опреме 2.126.000,00 
динара 

01 00 приходи из буџета 1.665.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 411.000,00 динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
50.000,00 динара 

Средства су намењена за  трошкове закупа пословног простора који је планиран  
код Позоришног музеја Војводине за изнајмљени пословни простор (стан) као и закуп 
складишног простора. Закуп пословног простора планира Завод за заштиту 



споменика  културе за закуп радионичког  простора.  Закуп опреме и закуп изложбеног 
простора повремено  имају и друге установе културе у зависности од програма. 

• Економска класификација 4219 - Остали трошкови  173.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 66.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 107.000,00 динара 

Средства намењена за остале трошкове односе се на плаћање обавезе за ТВ претплату 
и друге трошкове. 

 
Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 13.371.500,00 динара 

• Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 
4.614.500,00 динара 

 
01 00 приходи из буџета                                    3.183.000,00 Динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 1.196.000,00   динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
235.500,00 динара 

Обухватају трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза на службеном 
путу (аутобус, воз, авион, и сл.), трошкове смештаја на службеном путу, остале услуге 
службеног превоза: превоз у јавном саобраћају, такси, превоз у граду по службеном 
послу, накнада за употребу сопственог возила у службене сврхе и остале трошкове за 
службена путовања у земљи. Наведени трошкови односе се на све индиректне кориснике 
буџета АПВ. 

• Економска класификација 4222 - Трошкови службених путовања у 
иностранство 7.974.000,00 динара 

 
01 00     Приходи из буџета                                      5.004.000,00    динара 
04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 1.820.000,00 динара 

07 07 Трансфери од других нивоа власти-
средства из буџета Републике Србије 

1.000.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из 
ранијих година-додатна средства 

150.000,00 динара 

Трошкови службених путовања у иностранство обухватају трошкове дневнице, 
превоза - авион, аутобус, воз, трошкове смештаја на службеном путу као и накнаду за 
коришћење сопственог возила, такси превоз, превоз у јавном саобраћају и др. 
међународна сарадња - активности међународне сарадње установа културе тичу се 
сарадње са земљама у региону. 

• Економска класификација 4223 -  Трошкови  путовања у оквиру 
редовног рада 5.000,00 динара 

 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 5.000,00 динара 

Средства за ове намене планирана су из сопствених прихода буџетских корисника а 
односе се на трошкове путовања запослених у установама културе за време обављања 
редовног рада. 

• Економска класификација 4229 - Остали трошкови транспорта 778.000,00 
динара 

01 00 приходи из буџета 638.000,00 динара 



04 00 сопствени приходи буџетских корисника 135.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

5.000,00 динара 

Средства за ове  намене односе се на трошкове селидбе и превоза и друго.  

 

Економска класификација 423 - Услуге по уговору -  44.015.174,00 динара 

• Економска класификација 4231 – Административне услуге 1.316.000,00 
динара 

 
01 00 приходи из буџета 1.077.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисникa 232.000,00 Динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
7.000,00 динара 

Средства за ове намене односе се на трошкове превођења, секретарске и остале 
административне услуге за све индиректне кориснике буџета АПВ. 

• Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 2.797.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 2.645.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 146.000,00 динара 
13 06  Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
6.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове услуга одржавања софтвера и одржавање 
рачунара за све индиректне кориснике буџета АПВ. 

• Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања 
запослених 767.000,00 динара 

 
01 00 приходи из буџета 430.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 327.000,00 динара 
13 06  Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
10.000,00 динара 

Средства су предвиђена за трошкове усавршавања запослених кроз полагање 
обавезних стручних испита, стручних курсева за усавршавање знања језика, познавање рада 
на рачунарима и др., учешће на семинарима, саветовањима, специјализованим 
сајмовима (у виду котизација), као и за издатке за стручне испите и чланарине у 
професионалним и струковним удружењима за све индиректне кориснике буџета АПВ. 

• Економска класификација 4234 - Услуге информисања 9.579.818,50 динара 
 

01 00 приходи из буџета 8.868.818,50 динара 

04 00 
 

сопствени приходи буџетских корисника 
 

711.000,00 
 

Динара 

Услуге информисања подразумевају како штампање билтена, часописа и 
публикација, каталога изложби, бедекера, програмских књижица, плаката, флајера, 
компакт дискова и сл. тако и трошкове информисања јавности, као и објављивања тендера и 
информативних огласа, услуге рекламирања,  медијске услуге радија и телевизије.  Овај 
износ предвиђен је за редован рад установа културе тј. све индиректне кориснике 
буџета АПВ. 



 
• Економска класификација 4235 -  Стручне услуге 9.695.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 6.669.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 3.021.000,00 динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
 

5.000,00 динара 

У оквиру ових средстава планирана су средства за исплату накнада за рад у 
управним и надзорним одборима у установама културе за све индиректне кориснике 
буџета АПВ,  као и остале стручне услуге у вези са обављањем делатности установа 
културе односно адвокатске услуге, правно заступање, услуге ревизије, услуге вештака, 
услуге финансијских саветника и сл. 

• Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство 
1.245.000,00 динара 

 
01 00 приходи из буџета 505.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 690.000,00 динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
50.000,00 динара 

Услуге за домаћинство и угоститељство односе се на  прање и хемијско чишћење 
као и угоститељске услуге. 

• Економска класификација 4237 – Репрезентација 951.723,50 динара 

01 00 приходи из буџета 215.723,50 динара 

04 00 
 

сопствени приходи буџетских корисника 
 

681.000,00 
 

Динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

55.000,00 динара 

Средства се односе на трошкове за репрезентацију и поклоне за све индиректне 
кориснике буџета АПВ. 

• Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 17.663.632,00 
динара 

01 00 приходи из буџета 7.282.632,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 10.311.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

70.000,00 динара 

Средства за ове  намене планирају све установе културе.  

 

Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 23.345.693,03 динара 
 

• Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта 
20.704.223,03 динара 

 
01 00 приходи из буџета 18.431.223,03 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских 
корисника 

2.266.000,00 динара 



13 06 Нераспоређен вишак прихода 
из ранијих година-додатна 
средства 

7.000,00 динара 

 
               Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама,  врши финансирање програмских трошкова установа културе из изворa 
финансирања 01 00 приходи из буџета у износу од 18.431.223,03 динара. Из сопствених 
прихода (извор финансирања 04 00) планирано је 2.266.000,00 динара и из нераспоређеног 
вишак прихода из ранијих година-додатна средства(извор финансирања 13 06) 

 • Економска класификација 4243 - Медицинске услуге 261.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 176.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 35.000,00 динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
50.000,00 динара 

Медицинске услуге планирале су установе културе код специфичних радних 
места која захтевају редовну лекарску проверу здравља. 

• Економска класификација 4246 - Услуге очувања животне средине, науке и 
геодетске услуге 320.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 310.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

10.000,00 динара 

Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге планиране су из 
сопствених прихода буџетских корисника. 

• Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 
2.060.470,00 динара 

01 00 приходи из буџета 1.239.470,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 811.000,00 динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
10.000,00 динара 

Остале специјализоване услуге се односе на специфичне услуге везане за 
делатност заштите, архивску, музејску, галеријску делатност и друго. 

 
Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање- 9.952.000,00 динара 
 

• Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и 
објеката 6.621.000,00 динара 

 
01 00 приходи из буџета 5.750.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 771.000,00 динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
100.000,00 динара 

Средства су намењена за текуће поправке и одржавање зграда и објеката у 
установама културе индиректних корисника буџета АПВ. 



• Економска класификација 4252- Текуће поправке и одржавање опреме 
3.331.000,00 динара 

 
01 00 приходи из буџета 2.610.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 661.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

60.000,00 динара 

    

Средства су намењена за текуће поправке и одржавање опреме у установама културе 
индиректнх корисника буџета АПВ. 

 

Економска класификација 426 - Материјал 16.357.209,80 динара 
 

• Економска класификација 4261- Административни материјал 2.208.000,00 
динара 

 
01 00 приходи из буџета 1.740.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 442.000,00 динара 
13 06 Нераспоређен вишак прихода из 

ранијих година-додатна средства 
26.000,00 динара 

Средства се односе на набавку канцеларијског материјала, расходе за радну 
униформу (одећа и обућа) и заштитна одела, за раднике којима униформа припада по 
прописима  који регулишу заштиту на раду, службена одећа према правилницима 
установа културе и расходе за биодекорацију (цвеће и зеленило). 

• Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 1.360.000,00 динара 

 
01 00 приходи из буџета 1.234.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 126.000,00 динара 

У ову групу расхода спада стручна литература за редовне потребе запослених и 
образовање кадрова у установама културе и то пре свега службене новине и часописе из 
области делатности којом се установа бави као и часописе из области права, финансија, 
економије и рачуноводства. 

• Економска класификација 4264 - Материјали за саобраћај 3.234.000,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 2.637.000,00 динара 

04 00 
 

сопствени приходи буџетских корисника 
 

572.000,00 
 

динара 
 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

25.000,00 динара 

У  ову групу расхода планирани су издаци за гориво за  употребу службених 
аутомобила или rent a car у установама културе. 

• Економска класификација 4266 - Материјали за образовањe, културу и спорт 
6.006.609,80 динара 

 



01 00 приходи из буџета 4.915.609,80 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 566.000,00 динара 
07 07 Трансфери од других нивоа власти-средства 

из буџета Републике Србије 
500.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

25.000,00 динара 

 
Покрајински секретаријат за  културу,  јавно информисање и односе с верским  
заједницама  врши финансирање материјала за културу установа културе из изворa 
финансирања 01 00 приходи из буџета у износу 4.915.609,80 динара. Из сопствених  
приход а (извор  финансирања 04 00) планирано је 566.000,00 динара.  Из средстава 
Трансфера од других нивоа власти-средства из буџета Републике Србије (извор  
финансирања 07 07) планирано је 500.000,00 динара и из нераспоређеног вишка прихода 
из ранијих година-додатна средства  (извор финансирања 13 06) планирано је 25.000,00 
динара 

 
• Економска класификација 4267 – Медицински и лабораторијски материјали 

410.000,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 400.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 10.000,00 динара 

Покрајински секретаријат  за  културу,  јавно  информисање и односе с  
верским заједницама   врши финансирање медицинског и лабораторијског материјала 
установа културе. 

 
• Економска класификација 4268 - Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељствo 2.260.500,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 1.502.500,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 671.000,00 динара 
13 06  нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
87.000,00 динара 

Трошкови материјала за одржавање хигијене и угоститељство односе се на набавку 
материјала за одржавање хигијене у пословним просторијама у установама  културе 
(производи за чишћење и хигијенски производи), материјал за угоститељство (храна и 
пиће) ако се користе у функцији остваривања делатности.  

 
• Економска класификација 4269 - Материјали за посебне намене 878.100,00 

динара 
 

01 00 приходи из буџета 443.100,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 360.000,00 динара 
13 06 нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
75.000,00 динара 

Средства се односе на посебне хемикалије за рестаурацију и конзервацију и остале 
материјале за посебне намене. 
 
Економска класификација 441 - Отплата домаћих камата - 1.000,00 динара 

 



• Економска класификација 4415 - Отплата камата осталим домаћим 
кредиторима  1.000,00 динара 

 
04 00 

 
сопствени приходи буџетских корисника 

 
1.000,00 

 
динара 

Средства за ове намене планирају се као иницијална средства. 

 
Економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања 313.000,00 динара 

 
• Економска класификација 4441 - Негативне курсне разлике 51.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 51.000,00 динара 

Средства за ове намене односе се на све индиректне кориснике буџета АПВ. 
 

• Економска класификација 4442 – Казне за кашњење 261.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета 170.000,00 динара 

04 00 
 

Сопствени приходи буџетских корисника 
 

91.000,00 
 

Динара 
 

Средства за ове намене односе се на све индиректне кориснике буџета АПВ. 

• Економска класификација 4443 – Остали пратећи трошкови задуживања 
1.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 1.000,00 динара 

Средства за ове намене планирају се као иницијална средства. 

 

Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери – 20.802.642,71 динара 

• Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 
20.802.642,71 динара 

 
01 00 Приходи из буџета 20.801.642,71 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 1.000,00 динара 

У складу са обавезом која проистиче из Закона о привременом уређивању основица 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава планирана су средства у износу од 20.382.642,71 динара, а средства у износу од 
420.000,00 динара планирана су за извршавање обавеза запошљавања особа са 
инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа 
са инвалидитетом («Сл.гласник РС», бр.36/2009 и 32/13). 

 

Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 100.000,00 
динара 

• Економска класификација 4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт 100.000,00 динара 

 
01 00 приходи из буџета 100.000,00 динара 

Расходи се од носе на  накнаде,  стипенд ије,  академске награде, накнаде за 
културу и друге накнаде из буџета. 



 
Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали – 935.366,00 
динара 

 
• Економска класификација 4821 - Остали порези 632.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 57.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 542.000,00 динара 
13 06 нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
33.000,00 динара 

Ови расходи односе се на порез на оружје за раднике обезбеђења,  порезе на  
имовину,  порез на поклон, порез код регистрације возила и друге порезе. 

• Економска класификација 4822 - Обавезне таксе 250.366,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 198.366,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 46.000,00 динара 
13 06 нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
6.000,00 динара 

Ови расходи односе се на административне, републичке, општинске, судске и друге таксе 
за све индиректне кориснике. Најзначајнији расходи односе се на расходе за таксе код регистрације 
службених возила, уписа у судски регистар и за таксе код пријаве боравака страних уметника. 

• Економска класификација 4823 - Новчане казне и пенали 53.000,00 динара 
 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 53.000,00 динара 

Расходи за ове намене односе се на све установе заштите.  

 

Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова – 101.000,00 
динара 

• Економска класификација 4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова 
101.000,00 динара 

 
01 00 Приходи из буџета 100.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 1.000,00 динара 

Средства су намењена за новчане казне и пенале по решењу судова и односе се на све 
индиректне кориснике буџета АПВ. 

 

Економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 180.000,00 динара 

 
•  Економска класификација 4851–Накнада штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа 180.000,00 
 

01 00 Приходи из буџета 120.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 60.000,00 Динара 

 

Средства су намењена за накнада штете нанету од стране државних органа и односе се на 
све индиректне кориснике буџета АПВ. 



 

Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти 2.109.000,00 динара. 
 

• Економска класификација 5114 - Пројектно планирање 2.109.000,00 динара 
 

01 00 Приходи из буџета 2.059.000,00 динара 
13 06 нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
50.000,00 динара 

Средства су намењена установама културе за израду пројектне документације која је 
неопходна пре почетка радова на текућим поправкама  и одржавању као и капиталном 
одржавању зграде и објеката.  Средства планирају установе културе. 

 
Економска класификација 512 - Машине и опрема 12.457.442,00 динара 
 

•Економска класификација 5121 –Опрема за саобраћај  1.600.000,00 динара  
 

01 00 Приходи из буџета 1.600.000,00 динара 

Средства намењена установама културе за набавку нове опреме за саобраћај. 

•Економска класификација 5122 – Административна опрема 6.261.000,00 
динара  

 
01 00 приходи из буџета 5.345.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 731.000,00 динара 
13 06 нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
185.000,00 динара 

Средства намењена установама културе за набавку нове административне опреме. 

•Економска класификација 5124 – Опрема за заштиту животне средине  
45.000,00 динара 

 
13 06 нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
45.000,00 динара 

Издатке за ове намене планирају Музеј Војводине. 

•Економска класификација 5125 – Медицинска и лабораторијска опрема 
320.000,00 динара  

 
01 00 приходи из буџета 300.000,00 динара 

13 06 нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

20.000,00 динара 

Средства намењена установама културе за набавку нове медицинске и 
лабораторијске опреме. 

•Економска класификација 5126 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт 
3.936.442,00  динара 

 
01 00 приходи из буџета 2.641.442,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисник 765.000,00 динара 
07 07 Трансфери од других нивоа власти- 500.000,00 динара 



средства из буџета Републике Србије 
13 00 нераспоређен вишак прихода из ранијих 

година 
30.000,00 динара 

Средства намењена установама културе за набавку нове опреме за културу. 

 

• Економска класификација 5128 - Опрема за јавну безбедност 60.000,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 50.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 10.000,00 динара 

Средства намењена установама културе за набавку нове опреме за јавну безбедност  
(опрема за противпожарну заштиту и видео надзор). 

• Економска класификација 5129 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и 
немоторна опрема 235.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 210.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 25.000,00 динара 

Средства намењена установама културе за набавку нове опреме за производњу,  моторну,  
непокретну и немоторну опрему.  
 
Економска класификација 515 - Нематеријална имовина     2.203.000,00 динара 

• Економска класификација 5151 – Нематеријална имовина  2.203.000,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 2.123.000,00 динара 

04 00 
 

сопствени приходи буџетских корисника 
 

30.000,00 
 

динара 
 

13 06 нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

50.000,00 динара 

Средства намењена установама културе за откуп музејских експоната и 
споменика  културе, архивске грађе, компјутерског софтвера, набавку књига за 
библиотеке и осталих нематеријалних основних средстава. 

 

Економска класификација 523 – Залихе робе за даљу продају 220.000,00 динара 
 

• Економска класификација 5231 – Залихе робе за даљу продају 220.000,00 динара 
 

04 00 
 

сопствени приходи буџетских корисника 
 

100.000,00 
 

динара 
 

09 00 Примања од продаје нефинансијске 
имовине 

100.000,00 динара 
 

13 06 нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

20.000,00 динара 

 
 Средства за ове намене планира установе културе Музеј Војводине. 

 
12024023 Пројекат 
Пројекти установа у области заштите и очувања културног наслеђа подржани средствима ЕУ 
фондова 

 



Пројектом је предвиђена подршка у области истраживања, валоризације, заштите, 
конзервације/рестаурације, презентације и одрживог коришћења културног наслеђа АПВ које 
реализују установе  чији је оснивач АПВ и који су подржани средствима различитих програма ЕУ а 
планирана су у износу од 8.972.836,25 динара , и то:  
1. пројекат CULTURWB (реализација: Покрајински завод за заштиту споменика културе) који 

се финансира из програма Еразмус плус а у циљу "Јачања капацитета за промене у 
туризму на Западном Балкану - изградња компетенција за квалитетно управљање 
културним наслеђем и културним туризмом - CULTURWB" који се финансира из програма 
Еразмус плус у периоду од 2017-2018). У оквиру пројeкта средства су планирана из извора 
56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 1.152.500,00 динара. 
 

2.  Пројекат "Performing Museum" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине) који 
се финансира из програма  Креативна Европа  у циљу ревалоризације ресурса, колекција, 
метода рада музеја и развоја потенцијала стварањем нових знања и повезивања са 
различитим типовима публике и друштвеним темама; у оквиру пројeкта средства су 
планирана из извор 15 00 – Неутрошена средства донација из ранијих година у износу од 
1.077.561,25 динара. 

 
3. Пројекат "RISK CHANGE" (реализација: Музеј савремене уметности Војводине у периоду 

2016-2020) који се финансира из програма  Креативна Европа са циљем истраживања 
социјално-политичких притисака условљених миграцијама становништва, променом места 
боравка, егзилом и слично, кроз интердисциплинарне и интеркултурналне приступе; у 
фокусу истраживања су медијске и пост-медијске умeтничке праксе које глобалне 
друштвене проблеме повезују са уметношћу и науком) у оквиру пројeкта средства су 
планирана из извора 01 00 - приходи из буџета у износу од 2.837.775,00 динара, а из 
извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 3.905.000,00 динара. 

 
 
Економска класификација 421 - Стални трошкови 235.501,25 динара 
 

• Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и 
банкарских услуга  48.001,25 динара 

01 00 приходи из буџета 20.000,00 динара 
15 00 Неутрошена средства донација из 

ранијих година 
8.011,25 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ                                19.990,00   динара 

Средства су  намењена за  трошкове платног  промета код установе Музеј 
савремене уметности Војводине а тиче се пројеката.  

• Економска класификација 4216 – Закуп имовине и опреме 187.500,00 
динара 

01 00 приходи из буџета 125.000,00 динара 
56 00 Финансијска помоћ ЕУ 62.500,00 динара 

Средства су намењена за закуп имовине и опреме.  

 

Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 2.088.900,00 динара 
 

• Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 
447.500,00 динара 

 
01 00 Приходи из буџета 230.000,00 динара 
15 00 Неутрошена средства донација из 

ранијих година 
40.000,00 Динара 



56 00 Финансијска помоћ ЕУ                                177.500,00 динара 

Обухватају трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза на службеном 
путу (аутобус, воз, авион, и сл.), трошкове смештаја на службеном путу, остале услуге 
службеног превоза: превоз у јавном саобраћају, такси, превоз у граду по службеном 
послу, накнада за употребу сопственог возила у службене сврхе и остале трошкове за 
службена путовања у земљи. Наведени трошкови односе се на Музеј савремене уметности 
Војводине.  

•  Економска класификација 4222 - Трошкови службених путовања у 
иностранство 1.641.400,00 динара 

01 00 Приходи из буџета 453.400,00 динара 
15 00 Неутрошена средства донација из 

ранијих година 
  203.750,00 динара 

  56 00 Финансијска помоћ ЕУ                                                                 984.250,00      динара 
Трошкови службених путовања у иностранство обухватају трошкове дневнице, 

превоза - авион, аутобус, воз, трошкове смештаја на службеном путу као и накнаду за 
коришћење сопственог возила такси превоз, превоз у јавном саобраћају и др.  

 

Економска класификација 423 - Услуге по уговору  1.616.625,00 динара 

• Економска класификација 4234 - Услуге информисања 685.625,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 523.125,00 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 

100.000,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ                                                         62.500,00 динара 

Услуге информисања подразумевају како штампање билтена, часописа и 
публикација, каталога изложби, бедекера, програмских књижица, плаката, флајера, 
компакт дискова и сл. тако и трошкове информисања јавности, као и објављивања тендера и 
информативних огласа. Наведени трошкови односе се на Музеј савремене уметности 
Војводине. 

• Економска класификација 4235 -  Стручне услуге 704.500,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ                                                         704.500,00 динара 

У оквиру ових средстава планирана су средства за стручне услуге у вези са 
обављањем делатности установа културе. Наведени трошкови односе се на Покрајинском 
заводу за заштиту споменика културе. 

• Економска класификација 4236 -  Услуге за домаћинство и угоститељства 
44.000,00 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 

12.750,00 динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ                                                         31.250,00 динара 

У оквиру ових средстава планирана су средства за услуге за домаћинство и 
угоститељства у вези са обављањем делатности установа културе. Наведени трошкови 
односе се на Музеј савремене уметности Војводине. 

• Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 182.500,00 динара 

01 00 приходи из буџета 100.000,00 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 

20.000,00 динара 



56 00       Финансијска помоћ  ЕУ                62.500,00     динара  
 

Наведени трошкови односе се на Музеј савремене уметности Војводине. 

 

Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 4.579.935,00 динара 
 

• Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта 
4.392.435,00 динара 

 
01 00 приходи из буџета 1.073.125,00 динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 

681.800,00 динара 

56 00        Финансијска  помоћ ЕУ               2.637.510,00     динара  

Наведени трошкови односе се на Музеј савремене уметности Војводине. 

 
• Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 187.500,00 

динара 
 

01 00 приходи из буџета    187.500,00      динара  

Остале специјализоване услуге везане су за делатност заштите, архивску, 
музејску, галеријску делатност и друго. Наведени трошкови односе се на Музеј савремене 
уметности Војводине. 

 

Економска класификација 426 – Материјал  451.875,00 динара 
• Економска класификација 4261 – Административни материјал 80.000,00 

динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 80.000,00 динара 

Наведени трошкови односе се на Музеј савремене уметности Војводине. 

 
• Економска класификација 4266 – Материјал за образовање, културу и спорт 

371.875,00 динара 

01 00 приходи из буџета 125.625,00 Динара 

15 00 Неутрошена средства донација из ранијих 
година 

11.250,00 Динара 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 235.000,00            динара 

Наведени трошкови односе се на Музеј савремене уметности Војводине. 

 
 

 Пројекат 5018   

Капитално одржавање објеката Музеј Војводине у Новом Саду 

Економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти  5.000.000,00 динара 
 
• Економска класификација 5113 – Капитално одржавање зграда и објеката 

5.000.000,00 динара 
01 00 Приходи из буџета 5.000.000,00 динара 



 
Са економске  класификацији 5113 а на извору финансирања 01 00 – Приходи из буџета,  у 

износу од 5.000.000,00 динара, планирана су средства за капитално одржавање Музеја 
Војводине које пoдразумева реконструкцију, унапређење и модернизацију дела објекта Музеја 
Војводине у Новом Саду.  

 
1203 програм 
Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 
Индиректни корисници у области стваралаштва: Српско народно позориште, Народно 

позориште –Narodno kazalište- Nepszinhaz Суботица.  Делатност позоришта су припремање и 
извођење представа, као и других врста сценских уметности. Завод за културу Војводине негује 
и промовише савремене културне стратегије, истражује могућности примене и развоја нових 
културних модела у Војводини, умрежава постојеће институције културе и афирмише 
мултикултуралност. Издавачком делатношћу баве се Издавачки завод „Форум“ (на мађарском 
језику) а концертном уметношћу Војвођански симфонијски оркестар. Средства су планирана у 
износу од 984.442.125,34 динара. 

 
 

12031006 Програмска активност 
Подршка раду установа у области стваралаштва  

 
Економска класификација 411 - Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) – 
505.154.770,34 динара 

• Економска класификација 4111 – Плате, додаци и накнаде запослених 
505.154.770,34 динара 

 
01 00 приходи из буџета 

 
472.087.120,34 динара 

 
07 00 
 

Трансфери од других нивоа власти 
 

33.067.650,00 
 

динара 

У оквиру ових средстава планирана су средства за плате, додатке и накнаде 
запослених (зараде) у установама културе за индиректне кориснике буџета АПВ.  

Средства у износу од  472.087.120,34 динара планирана су из прихода из буџета 
(извор  финансирања 01 00). Износ од 33.067.650,00 динара трансфери од других нивоа 
власти (извор финансирања 07 00) односи се на донацију из буџета Града Суботице за 
исплату дела расхода за плате, додатке и накнаде запослених Народног позоришта - 
Narodnog kazališta - Népszinház у Суботици. 

 
Економска класификација 412 - Социјални доприноси на терет послодавца – 
98.245.808,15  динара 

• Економска класификација 4121 - Допринос за пензијско и инвалидско 
осигурање 68.025.772,47  динара 

 
01 00 
 

приходи из буџета 
 

64.057.654,47 
 

динара 
 

07 00 
 

трансфери од других нивоа власти 
 

3.968.118,00 
 

динара 
 

Предвиђени износ у складу је са прописаним доприносима на плате запослених 
које се обрачунавају на терет послодавца. 



• Економска класификација 4122 - Допринос за здравствено осигурање 
26.393.998,21 динара 

 
01 00 
 

приходи из буџета 
 

24.691.014,21 
 

динара 
 

07 00 
 

трансфери од других нивоа власти 
 

1.702.984,00 
 

Динара 
 

Предвиђени износ у складу је са прописаним стопом доприноса за здравствено 
осигурање које се обрачунавају на терет послодавца. 

• Економска класификација 4123 - Допринос за незапосленост  3.826.037,47 
динара 

 
01 00 
 

приходи из буџета 
 

3.578.027,47 Динара 
 

07 00 трансфери од других нивоа власти 248.010,00 Динара 

Предвиђени износ у складу је са прописаним стопом доприноса за незапосленост 
којa се обрачунава на терет послодавца. 

 
Економска класификација 413 - Накнаде у натури 11.227.666,00 динара  

 
• Економска класификација 4131 - Накнаде у натури  11.227.666,00 динара 

01 00 приходи из буџета 10.191.666,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 95.000,00 динара 
07 00 трансфери од других нивоа власти 861.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
20.000,00 динара 

13 06  Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

60.000,00 динара 

Планирана средства односе се првенствено за исплату превоза на посао и са посла 
радницима који користе маркицу, као и за остале накнаде у натури. 

Економска класификација 414 - Социјална давања запосленима – 10.448.000,00 
динара 

• Економска класификација 4141 - Исплата накнада за време одсуствовања 
с посла на терет фондова 4.705.000,00 динара 

03 00 социјални доприноси 3.700.000,00 динара 
04 00 

 
сопствени приходи буџетских корисника                950.000,00 динара 

09 00 примања од продаје нефинансијске 
имовине  

55.000,00 динара 

Средства за ове намене планирана су за исплату накнада за време одсуствовања с 
посла односно боловање преко 30 дана, породиљско боловање  и инвалиднине. 

• Економска класификација 4143 - Отпремнине и помоћи 5.287.000,00 
динара 

01 00 Приходи из буџета 4.129.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 580.000,00 динара 
07 00 трансфери од других нивоа власти 578.000,00 динара 

 



Средства се односе на отпремнине приликом одласка у пензију, помоћи у случају 
смрти запосленог или члана уже породице и др. 

 
• Економска класификација 4144 - Помоћ у медицинском лечењу 

запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом 
456.000,00 динара динара 

01 00 Приходи из буџета 50.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 400.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
6.000,00 динара 

Предвиђени износ средстава односи се на исплату помоћи за медицинско лечење 
запослених или чланова уже породице за запослене у установама културе. 

 

Економска класификација 415 - Накнаде трошкова за запослене – 20.407.010,50 динара 

• Економска класификација 4151 - Накнаде трошкова за запослене 
20.407.010,50 динара 

01 00 приходи из буџета 19.202.010,50 Динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 200.000,00 Динара 
07 00 Трансфери од других нивоа власти 1.000.000,00 Динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
5.000,00 динара 

У оквиру средстава накнаде за запослене планиране су исплате накнада за  превоз на 
посао  и са  посла  запослених  радника у установама културе, као и остале накнаде за 
запослене. 

Економска класификација 416 - Награде запосленима и остали посебни расходи – 
12.270.000,00 динара 

• Економска класификација 4161 - Награде запосленима и остали посебни 
расходи 12.270.000,00 динара 

 

01 00 приходи из буџета 11.690.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 30.000,00 динара 
07 00 трансфери од других нивоа власти                550.000,00 динара 

Средства за ове намене односе се на исплате јубиларних награда за раднике у 
установама културе који то право стичу у 2018. години. 

 
Економска класификација 421 - Стални трошкови 83.599.800,00 динара 
 

• Економска класификација 4211 - Трошкови платног промета и банкарских 
услуга 2.019.500,00 динара 

01 00 приходи из буџета 1.180.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 630.000,00 динара 
05 00 донације од иностраних земаља 15.000,00 динара 
07 00 трансфери од других нивоа власти 180.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
2.000,00 динара 

13 06 
 

нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

12.500,00 
 

динара 
 



Средства су намењена за исплату трошкова платног промета на основу трошкова 
услуга Управе за трезор и банкарских услуга у установама културе  индиректним 
корисницима буџета АПВ. 

• Економска класификација 4212 - Енергетске услуге 52.497.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 48.078.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 845.000,00 динара 
05 00 Донације од иностраних земаља 5.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 3.568.000,00 динара 

09 00 примања од продаје нефинансијске 
имовине 

1.000,00 динара 

Средства су намењена  за  исплату енергетских услуга.  Енергетске услуге 
извршавају се до висине фактурисаних услуга у установама културе код свих индиректних 
корисника буџета АПВ. 

• Економска класификација 4213 - Комуналне услуге 7.109.500,00 динара 

01 00 приходи из буџета 6.705.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 165.500,00 динара 
07 00 Трансфери од других нивоа власти 237.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
2.000,00 динара 

Комуналне услуге извршавају се до нивоа фактурисаних услуга за утрошак воде и 
одвоз отпада и услуге чишћења. Допринос за грађевинско земљиште, водни допринос,  
допринос за екологију исплаћује се до висине износа утврђеног Решењем надлежног 
органа. Трошкови дератизација извршавају се до нивоа фактурисаних услуга. Услуге 
заштите имовине планиране су до прописаног законског минимума заштите (контрола 
громобрана, контрола уређаја и апарата за противпожарну заштиту, контрола исправности 
лифтова и др.). 

• Економска класификација 4214 - Услуге комуникација 4.608.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 3.610.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 750.000,00 динара 
05 00 донације од иностраних земаља 10.000,00 динара 
07 00 Трансфери од других нивоа власти 230.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
4.000,00 динара 

13 06 нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

4.000,00 динара 

Сред ства  намењена за трошкове фиксних  и мобилних телефона, поште, 
трошкове интернета, кабловске телевизије и слично. Износ трошкова комуникација 
опредељују се за сваку установу појединачно. 

• Економска класификација 4215 - Трошкови осигурања 5.161.800,00 
динара 

01 00 приходи из буџета 4.744.800,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника  295.000,00 динара 
07 00 трансфери од других нивоа власти 120.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
2.000,00 динара 

Средства су намењена за  трошкове осигурања  у установама културе 
индиректним корисницима. Трошкови су до нивоа полисе осигурања, појединачно за 
сваку установу према врсти осигурања које су установе определиле а које је нужно за 



вршење њихове делатности. Нивои осигурања разликују се по установама у зависности од 
вредности грађевинских објеката и дугорочне имовине и возила. Трошкови осигурања 
запослених надокнађују се према броју запослених. 

• Економска класификација 4216 - Закуп имовине и опреме 12.071.000,00 
динара 

01 00 приходи из буџета 6.305.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 2.710.000,00 динара 
07 00 Трансфери од других нивоа власти 2.950.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
1.000,00 динара 

13 06 нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

105.000,00 динара 

Средства су намењена за трошкове закупа  код Српског  народног позоришта за 
трошкове закупа музичких инструмената, код којих је ниво цена закупа утврђен месечно 
уговорима о закупу инструмената. Закуп пословног простора има Српско народно позориште 
за потребе смештаја странаца балетских играча, педагога балета,  ангажованих  уговором 
као  и  повремено  за  потребе  ангажовања солиста, музичара или диригената странаца 
у Опери. Закуп стамбеног простора има Народно позориште-Narodno kazalište-Nepszinhaz из 
Суботице за потребе смештаја гостујућих уметника и закуп пословног простора у 
просторијама фабрике "Младост" где је Позориште пресељено до изградње новог објекта. 
Закуп пословног простора планира Завод за културу Војводине за закуп сајамског 
простора и закуп гараже.  Закуп пословног простора планира Војвођански 
симфонијски оркестар.  Закуп опреме и закуп изложбеног простора повремено  имају 
сви установе у зависности од програма. 

• Економска класификација 4219 - Остали трошкови  133.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 13.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 120.000,00 динара 

Средства намењена за остале трошкове.  

 
Економска класификација 422 - Трошкови путовања – 14.988.000,00 динара 

 
• Економска класификација 4221 - Трошкови службених путовања у земљи 

6.050.000,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета                                    1.782.000,00 динара 
04 00 сопствени приходи буџетских 

корисника 
4.145.000,00 

 
динара 

05 00 донације од иностраних земаља                   10.000,00 динара 
07 00 Трансфери од других нивоа власти 103.000,00 Динара 

 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
5.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из 
ранијих година – додатна средства  

5.000,00 динара 

Обухватају трошкове дневница на службеном путу, трошкове превоза на службеном 
путу (аутобус, воз, авион, и сл.), трошкове смештаја на службеном путу, остале услуге 
службеног превоза: превоз у јавном саобраћају, такси, превоз у граду по службеном 
послу, накнада за употребу сопственог возила у службене сврхе и остале трошкове за 
службена путовања у земљи. Наведени трошкови односе се на све установе културе. 



• Економска класификација 4222 - Трошкови службених путовања у 
иностранство 8.677.000,00 динара 

01 00     приходи из буџета                                     2.318.000,00 
 

динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских 
корисника 

6.080.000,00 
 

динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 274.000,00 динара 
 

09 00 примања од продаје 
нефинансијске имовине 

5.000,00 динара 
 

Трошкови службених путовања у иностранство обухватају трошкове дневнице, 
превоза - авион, аутобус, воз, трошкове смештаја на службеном путу као и накнаду за 
коришћење сопственог возила такси превоз, превоз у јавном саобраћају и др. 
Међународна сарадња - активности међународне сарадње установа културе тичу се 
сарадње са земљама у региону. 

• Економска класификација 4223 -  Трошкови  путовања у оквиру 
редовног рада 51.000,00 динара 

 
01 00 Приходи из буџета 20.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 31.000,00 динара 

Средства за ове намене планирана су из сопствених прихода буџетских корисника, а 
односе се на трошкове путовања запослених у установама културе за време обављања 
редовног рада. 

• Економска класификација 4229 - Остали трошкови транспорта 210.000,00 
динара 

 
01 00 Приходи из буџета 100.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 110.000,00 динара 

Средства за ове  намене односе се на трошкове селидбе и превоза и друго.  

 

Економска класификација 423 - Услуге по уговору 40.198.250,00 динара 

• Економска класификација 4231 – Административне услуге 1.712.000,00 
динара 

 
01 00 приходи из буџета 1.196.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 360.000,00 динара 
05 00 донације од иностраних земаља 45.000,00 динара 
07 00 Трансфери од других нивоа власти 6.000,00 динара 
08 00 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
100.000,00 динара 

09  00 
 

примања од продаје нефинансијске 
имовине 

5.000,00 динара 

Средства за ове намене односе се на трошкове превођења, секретарске и остале 
административне услуге за све установе културе. 

• Економска класификација 4232 - Компјутерске услуге 1.786.000,00 динара 



01 00 приходи из буџета 1.085.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 600.000,00 динара 
07 00 Трансфери од других нивоа власти 100.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
1.000,00 динара 

Средства су планирана за трошкове услуга одржавања софтвера и одржавање 
рачунара за све индиректне кориснике буџета АПВ. 

• Економска класификација 4233 – Услуге образовања и усавршавања 
запослених 691.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 531.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 108.000,00 динара 
07 00 Трансфери од других нивоа власти 47.000,00 Динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
 

5.000,00 динара 

Средства су предвиђена за трошкове усавршавања запослених кроз полагање 
обавезних стручних испита, стручних курсева за усавршавање знања језика, познавање рада 
на рачунарима и др., учешће на семинарима, саветовањима, специјализованим 
сајмовима (у виду котизација), као и за издатке за стручне испите и чланарине у 
професионалним и струковним удружењима за све индиректне кориснике буџета АПВ. 

• Економска класификација 4234 - Услуге информисања 12.415.000,00 
динара 

01 00 приходи из буџета 6.175.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 1.580.000,00 динара 
05 00 донације од иностраних земаља 3.100.000,00 динара 
07 00 Трансфери од других нивоа власти 321.000,00 динара 
08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних 

лица 
600.000,00 

 
динара 

09 00 примања од продаје нефинансијске имовине 5.000,00 динара 

13 06 нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

82.000,00 динара 

15 00 неутрошена средства донација из ранијих 
година 

552.000,00 динара 

Услуге информисања подразумевају како штампање билтена, часописа и 
публикација, каталога изложби, бедекера, програмских књижица, плаката, флајера, 
компакт дискова и сл. тако и трошкове информисања јавности, као и објављивања тендера и 
информативних огласа, услуге рекламирања,  медијске услуге радија и телевизије.  Овај 
износ предвиђен је за редован рад установа културе тј. све индиректне кориснике 
буџета АПВ. 

 
• Економска класификација 4235 -  Стручне услуге 9.513.250,00 динара 

01 00 приходи из буџета 4.858.250,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 4.410.000,00 динара 
05 00 донације од иностраних земаља 10.000,00 динара 
07 00 Трансфери од других нивоа власти 200.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске имовине 5.000,00 динара 
13 06 нераспоређени вишак прихода из ранијих 

година-додатна средства 
30.000,00 динара 

 



У оквиру ових средстава планирана су средства за исплату накнада за рад у 
управним и надзорним одборима у установама културе за све индиректне кориснике 
буџета АПВ,  као и остале стручне услуге у вези са обављањем делатности установа 
културе односно адвокатске услуге, правно заступање, услуге ревизије, услуге вештака, 
услуге финансијских саветника и сл. 

• Економска класификација 4236 - Услуге за домаћинство и угоститељство 
1.034.000,00 динара 

 
01 00 приходи из буџета 390.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 420.000,00 динара 

05 00 донације од иностраних земаља 70.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 69.000,00 динара 

08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица 

50.000,00 динара 
 

09 00 примања од продаје нефинансијске имовине 5.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година – додатна средства 

30.000,00 динара 

Услуге за домаћинство и угоститељство односе се на  прање и хемијско чишћење 
као и угоститељске услуге. 

• Економска класификација 4237 – Репрезентација 2.775.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета       285.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 2.300.000,00 динара 

05 00 Донације од иностраних земаља         50.000,00 динара 
 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 
 

        50.000,00 динара 

08 00 Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица  

        50.000,00 динара 

09 00 Трансфери од других нивоа власти 
 

        10.000,00 динара 

13 06 Нераспоређен вишак прихода из ранијих 
година – додатна средства 

30.000,00 динара 

    

Средства се односе на трошкове за реперезентацију и поклоне за све индиректне 
кориснике буџета АПВ. 

• Економска класификација 4239 - Остале опште услуге 10.272.000,00 
динара 

01 00 приходи из буџета 4.650.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 5.360.000,00 динара 

05 00 донације од иностраних земаља 30.000,00 динара 

07 00 трансфери од других нивоа власти 
 

162.000,00 динара 

08 00 добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 

15.000,00 динара 
 

09 00 примања од продаје нефинансијске 
имовине  

10.000,00 динара 



13 06 нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

45.000,00 динара 

Средства за ове  намене планирају све установе културе.  

 
Економска класификација 424 - Специјализоване услуге 135.740.715,82 динара 
 

• Економска класификација 4242 - Услуге образовања, културе и спорта 
134.568.024,47 динара 

 
01 00 приходи из буџета 65.069.024,47 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 56.460.000,00 динара 

05 00 донације од иностраних земаља 2.700.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 3.474.000,00 динара 
08 00 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
1.200.000,00 динара 

09 00 примања од продаје нефинансијске 
имовине 

630.000,00 динара 

12 00 Примања од отплате датих кредита и 
продаје финансијске имовине 

10.000,00 динара 

13 06 
 

Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

3.830.000,00 динара 

15 00 неутрошена средства донација из ранијих 
година 

1.195.000,00 динара 

 
Покрајински секретаријат за  културу,  јавно информисање и односе с верским  
заједницама  врши финансирање програмских трошкова установа културе из изворa 
финансирања 01 00 приходи из буџета у износу од 65.069.024,47 динара. Програмске 
трошкове Народног  позоришта - Narodnog kazališta - Népszinház у Суботици финансира 
Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама  
из прихода из буџета (извор финансирања 01 00) и из буџета Градa Суботица (извор 
финансирања 07 00). Из сопствених прихода (извор финансирања 04 00) планирано је 
56.460.000,00 динара, из донација од иностраних земаља (извор финансирања  05 00)  
2.700.000,00 динара ,  из трансферa од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) 
3.474.000,00 динара, из добравољних трансфера од физичких и правних лица (извор 
финансирања 08 00)   1.200.000,00 динара, примања од продаје нефинансијске имовине 
(извор финансирања 09 00) 630.000,00 динара, Примања од отплате датих кредита и 
продаје финансијске имовине (извор финансирања 12 00) 10.000,00 динара, из 
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година-додатна средства 3.830.000,00 динара 
(извор фин. 13 06) из из извора 15 00 неутрошена средства донација из ранијих година 
1.195.000,00 динара. 

 • Економска класификација 4243 - Медицинске услуге 245.691,35 динара 

01 00 приходи из буџета 90.691,35 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 120.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 35.000,00 динара 

Медицинске услуге планирале су установе културе код специфичних радних 
места која захтевају редовну лекарску проверу здравља. 



• Економска класификација 4246 – Услуге очувања животне средине, науке 
и геодетске услуге 10.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 10.000,00 динара 

Средства планира установе културе Српско народно позориште. 

 

• Економска класификација 4249 – Остале специјализоване услуге 917.000,00 
динара 

01 00 приходи из буџета 740.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 95.000,00 динара 

05 00 донације од иностраних земаља 17.000,00 динара 

08 00 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица 

45.000,00 динара 
 

09 00 примања од продаје нефинансијске 
имовине 

10.000,00 динара 

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – додатна средства 

10.000,00 динара 

Остале специјализоване услуге се односе на специфичне услуге везане за 
позоришну делатност (специјални ефекти, израда маски и сл.) као и на остале 
специјализоване услуге везане за делатност заштите, архивску, музејску, галеријску 
делатност и друго. 
 
Економска класификација 425 - Текуће поправке и одржавање- 10.187.000,00 динара 

 
• Економска класификација 4251- Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 3.526.000,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 2.110.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 1.390.000,00 динара 

05 00 донације од иностраних земаља 1.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
15.000,00 динара 

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – додатна средства 

10.000,00 динара 

Средства су намењена за текуће поправке и одржавање зграда и објеката у 
установама културе индиректних корисника буџета АПВ. 

 
• Економска класификација 4252- Текуће поправке и одржавање опреме 

6.661.000,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 5.820.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 820.000,00 динара 

05 00 донације од иностраних земаља 1.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
10.000,00 динара 

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – додатна средства 

10.000,00 динара 



Средства су намењена за текуће поправке и одржавање опреме у установама културе 
индиректнх корисника буџета АПВ. 

 
Економска класификација 426 - Материјал 27.703.106,00 динара 

 
• Економска класификација 4261 - Административни материјал 2.295.000,00 

динара 
 

01 00 приходи из буџета 1.090.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 1.140.000,00 динара 

05 00 донације од иностраних земаља 5.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 50.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
5.000,00 динара 

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година – додатна средства 

5.000,00 динара 

Средства се односе на набавку канцеларијског материјала, расходе за радну 
униформу (одећа и обућа) и заштитна одела, за раднике којима униформа припада по 
прописима  који регулишу заштиту на раду, службена одећа према правилницима 
установа културе и расходе за биодекорацију (цвеће и зеленило). 

• Економска класификација 4263 - Материјали за образовање и усавршавање 
запослених 979.050,00 динара 

 
01 00 приходи из буџета 680.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 255.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 28.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
5.000,00 динара 

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

11.050,00 динара 

У ову групу расхода спада стручна литература за редовне потребе запослених и 
образовање кадрова у установама културе и то пре свега службене новине и часописе из 
области делатности којом се установа бави као и часописе из области права, финансија, 
економије и рачуноводства. 

• Економска класификација 4264 - Материјали за саобраћај 2.000.000,00 динара 
 
 

01 00 приходи из буџета 1.100.000,00 динара 

04 00 
 

сопствени приходи буџетских корисника 775.000,00 динара 
 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 20.000,00 динара 
08 00 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
100.000,00 динара 

09 00 примања од продаје нефинансијске 
имовине 

5.000,00 динара 

У  ову групу расхода планирани су издаци за гориво за  употребу службених 
аутомобила или rent a car у установама културе. 



• Економска класификација 4266 - Материјали за образовањe, културу и спорт 
20.337.456,00 динара 

 
01 00 приходи из буџета 16.120.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 2.925.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 1.299.000,00 динара 
09 00 примања од продаје нефинансијске 

имовине 
5.000,00 динара 

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

28.456,00 динара 

 
Покрајински секретаријат  за  културу,  јавно  информисање и односе с  

верским зајед ницама   врши финансирање материјала за културу установа културе из 
изворa финансирања 01 00 приходи из буџета у износу од 16.120.000,00 динара. Трошкове 
материјала за културу Народног позоришта - Narodnog kazališta - Népszinház у Суботици 
финансира Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама  из прихода из буџета (извора финансирања 01 00) и из буџета Града Суботице 
(извор  финансирања 07 00). Из сопствених  прихода (извор  финансирања 04 00) 
планирано је 2.925.000,00 динара, из трансфера од других нивоа власти (извор 
финансирања 07 00) планирано  је 1.299.000,00 динара, из примања од продаје 
нефинансијске имовине (извор финансирања 09 00) планирано је 5.000,00 динара, 
нераспоређени вишак прихода из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 
13  06) је 28.456,00 динара. 

 
• Економска класификација 4268 - Материјали за одржавање хигијене и 

угоститељствo 1.996.600,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 601.600,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 1.320.000,00 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 50.000,00 динара 

09 00 примања од продаје нефинансијске 
имовине 

10.000,00 динара 

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

15.000,00 динара 

Трошкови материјала за одржавање хигијене и угоститељство односе се на набавку 
материјала за одржавање хигијене у пословним просторијама у установама  културе 
(производе за чишћење и хигијенски производи), материјал за угоститељство (храна и 
пиће) ако се користе у функцији остваривања  делатности као потрошна  реквизита у 
представама или другим програмима код промоција и сл. 

 
• Економска класификација 4269 - Материјали за посебне намене 55.000,00 

динара 
 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 55.000,00 динара 

Средства се односе на остале материјале за посебне намене а планира их установа 
Српско народно позориште. 
 
Економска класификација 441 - Отплата домаћих камата - 110.000,00 динара 

 



• Економска класификација 4412 - Отплата камата осталим нивоима власти 
10.000,00 

 
04 00       сопствени приходи буџетских корисника              10.000,00     динара 
 

Средства за ове намене планира Српско народно позориште. 

 
Економска класификација 4419-Финансијске промене на финансијским 

лизинзима 100.000,00 
 
04 00       сопствени приходи буџетских корисника              100.000,00     динара 
 

Средства за ове намене планира Српско народно позориште. 

 
Економска класификација 444 - Пратећи трошкови задуживања 181.000,00 динара 

 
• Економска класификација 4441 - Негативне курсне разлике 40.000,00 динара 

 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 40.000,00 динара 

Средства за ове намене односе се на све индиректне кориснике буџета АПВ. 

 

• Економска класификација 4442 – Казне за кашњење 136.000,00 динара 

 

01 00 Приходи из буџета 52.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 80.000,00 динара 

09 00 примања од продаје нефинансијске 
имовине 

1.000,00 динара 

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

3.000,00 динара 

Средства за ове намене односе се на све индиректне кориснике буџета АПВ. 

 

• Економска класификација 4443 – Остали пратећи трошкови задуживања 
5.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 5.000,00 динара 

Средства се односе се на све индиректне кориснике буџета АПВ. 
 

Економска класификација 462 - Дотације међународним организацијама – 10.000,00 
динара 

• Економска класификација 4621 – Текуће дотације међународним 
организацијама 10.000,00 динара 

 
04 00 сопствени приходи буџетских корисника 10.000,00 динара 

Средства се односе на чланарине у међународним конвенцијама међународним 
асоцијацијама и организацијама чији су чланови установе културе. 
 



Економска класификација 465 – Остале дотације и трансфери 59.754.669,20 динара 

• Економска класификација 4651 – Остале текуће дотације и трансфери 
59.754.669,20 динара 

 
01 00 Приходи из буџета 57.628.727,50 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 39.941,70 динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 2.086.000,00 динара 

                У складу са обавезом која проистиче из Закона о привременом уређивању основица 
за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних 
средстава, средства су планирана на име осталих текућих дотација и трансфера. 

 

Економска класификација 472 - Накнаде за социјалну заштиту из буџета – 1.734.000,00 
динара 

• Економска класификација 4727 – Накнаде из буџета за образовање, културу, 
науку и спорт 1.734.000,00 динара 

 
01 00 приходи из буџета 1.379.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 155.000,00 динара 

08 00 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица  
 

200.000,00 динара 

Расходи се односе на  накнаде,  стипенд ије,  академске награде, накнаде за 
културу и друге накнаде из буџета. 

 
Економска класификација 482 - Порези, обавезне таксе, казне и пенали –  1.828.000,00 
динара 

 
• Економска класификација 4821 - Остали порези 509.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 72.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 302.000,00 динара 

05 00 донације од иностраних земаља 130.000,00 динара 

09 00  примања од продаје нефинансијске имовине 5.000,00 динара 

Ови расходи односе се на порез на оружје за раднике обезбеђења,  порезе на  
имовину,  порез на поклон, порез код регистрације возила и друге порезе. 

• Економска класификација 4822 - Обавезне таксе 1.205.000,00 динара 
 

01 00 приходи из буџета 680.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 523.000,00 динара 

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

2.000,00 динара 

Ови расходи односе се на административне, републичке, општинске, судске и друге таксе 
за све индиректне кориснике. Најзначајнији расходи односе се на расходе за таксе код регистрације 
службених возила, уписа у судски регистар и за таксе код пријаве боравака страних уметника. 

• Економска класификација 4823 - Новчане казне и пенали 114.000,00 динара 



 
01 00 Приходи из буџета 10.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 динара 

09 00 примања од продаје нефинансијске 
имовине 

4.000,00 динара 

Расходe за ове намене планира Завод за културу Војводине и Народно 
позориште - Narodno kazalištе - Népszinház у Суботици. 

 
Економска класификација 483 - Новчане казне и пенали по решењу судова – 1.301.000,00 
динара 

 
• Економска класификација 4831 - Новчане казне и пенали по решењу судова 

1.301.000,00 динара 
 

01 00 Приходи из буџета 200.000,00 динара 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 1.100.000,00 динара 

09 00 Примања од продаје нефинансијске имовине 1.000,00 динара 

Средства су намењена за новчане казне и пенале по решењу судова и односе се на све 
индиректне кориснике буџета АПВ. 

 
Економска класификација 485 – Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа – 100.000,00 динара 

 
• Економска класификација 4851 – Накнада штете за повреде или штету нанету 

од државних органа -100.000,00 динара 
 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 динара 

Средства су намењена за накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа 
и односе се на све индиректне кориснике буџета АПВ. 

 
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти 97.158,42 динара  

 
•Економска класификација 5112 –  Изградња зграда и  објеката  

86.158,42 динара 

13 00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година 

65.373,42 динара 

15 00 неутрошена средства донација из ранијих 
година 

20.785,00 динара 

Средства за ове намене планирало је Народно позориште из Суботице. 

•Економска класифи кација 5113 – Капитално одржавање  зграда и  
објеката 10.000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета 10.000,00 динара 

Средства за ове намене планирана су као иницијална средства код Српског народног 
позоришта. 

•Економска класификација 5114 – Пројектно планирање 1 .000,00 динара 

01 00 Приходи из буџета 1.000,00 динара 



Средства за ове намене планирана су као иницијална средства код Српског народног 
позоришта. 

 

Економска класификација 512 - Машине и опрема 6.417.574,41 динара 
 

•Економска класификација 5121 - Опрема за саобраћај  1.300.000,00 динара  

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 1.300.000,00 динара 

Средства намењена установама културе за набавку опреме за саобраћај. 

•Економска класификација 5122 – Административна опрема 2.517.574,41 
динара  

 
01 00 приходи из буџета 830.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 470.000,00 динара 

05 00 Донације од иностраних земаља 50.000,00 Динара 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 100.000,00 Динара 

09 00 примања од продаје нефинансијске 
имовине 

20.000,00 динара 

13 06 Нераспоређени вишак прихода из ранијих 
година-додатна средства 

1.047.574,41 динара 

Средства намењена установама културе за набавку нове административне опреме. 

 

•Економска класификација 5126 - Опрема за образовање, науку, културу и спорт 
1.750.000,00  динара 

 
01 00 приходи из буџета 800.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 
 

800.000,00 динара 

05 00 Донације од иностраних земаља 150.000,00 динара 
 

Средства намењена установама културе за набавку нове опреме за културу. 

 

• Економска класификација 5128 - Опрема за јавну безбедност 500.000,00 динара 
 

01 00 Приходи из буџета 300.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 200.000,00 динара 

Средства намењена установама културе за набавку нове опреме за јавну безбедност  
(опрема за противпожарну заштиту и видео надзор). 

• Економска класификација 5 129  - Оп рем а  з а  производњу, моторна, непокретна 
и немоторна опрема 350.000,00 динара 

01 00 приходи из буџета 250.000,00 динара 

04 00 сопствени приходи буџетских корисника 100.000,00 динара 

Средства намењена установама културе за набавку нове опреме за производњу, 
моторна, непокретна и немоторна опрема. 

Економска класификација 515 - Нематеријална имовина  362.324,00 динара 



 
• Економска класификација 5151 – Нематеријална имовина 362.324,00 динара 

01 00 приходи из буџета 162.324,00 динара 

04 00 
 

сопствени приходи буџетских корисника 200.000,00 динара 

 

Средства намењена установама културе за откуп компјутерског  софтвера, набавку 
књига за библиотеке и осталих нематеријалних основних средстава. " 

 
 
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА КУЛТУРУ, 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И 

ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 
 

Драгана Милошевић 
 


