
Раздео 7 – ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И     

ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину, као и све 

промене у апропријацијама одобрене и евидентиране закључно са 30. септембром 2022. године 

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

планирани су расходи и издаци у износу од 5.994.123.555,01 динара, а извршени су расходи у 

износу од 3.362.078.788,06 динара, (56,09 % од плана). 

 

Приказ планираних и извршених укупних средстава по изворима финансирања 

Извори финансирања из буџета АПВ за 

одабране критеријуме 

Годишњи план Извршење % 

изв/г.п. 

01 00 Општи приходи и примања буџета 4.631.193.438,50 2.468.125.298,28 53,29% 

03 00 Социјални доприноси 3.050.000,00 1.229.730,41 40,32% 

04 00 Сопствени приходи буџетских корисника 277.215.859,10 123.473.576,90 44,54% 

05 00 Донације од иностраних земаља 12.676.444,39 5.774.014,29 45,55% 

07 00 Трансфери од других нивоа власти 92.534.976,18 62.610.283,29 67,66% 

07 07 Трансфери од других нивоа власти –      

средства из буџета Републике Србије 
920.842.640,00 679.784.693,92 

73,82% 

08 00 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 
4.140.000,00 2.487.621,28 

60,09% 

09 00 Приходи од продаје нефинансијске имовине 550.000,00 150.000,00 27,27% 

12 00 Примања од отплате датих кредита и продаје 

финансијске имовине 
10.000,00 0,00 

0,00% 

13 06 Нераспоређени вишак прихода и примања 

из ранијих године – додатна средства 
23.650.199,12 10.010.865,27 

42,33% 

15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и 

трансфера из ранијих година 
17.142.747,53 2.682.717,43 

15,65% 

17 00 - неутрошена средства трансфера од других 

нивоа власти 
3.679.487,02 2.500.000,00 

67,94% 

56 00 Финансијска помоћ ЕУ 7.437.763,17 3.249.986,99 43,70% 

              У К У П Н О: 5.994.123.555,01 3.362.078.788,06 56,09% 

 

Образложење програмске активности/пројекта 

 

Функционална класификација 820 – Услуге културе 

 

ПРОГРАМ 1001 - Унапређење и заштита људских и мањинских права и слобода 

Функционална класификација 820 – Услуге културе 

 

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. 

Средства планирана за овај програм из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета износе 

15.075.000,00 динара, а извршена су у износу од 9.502.000,00 динара (63,03% од плана). 

 

10011001 Програмска активност - Подршка културној делатности националних мањина 

 

Kроз ову програмску активност финансирају/суфинансирају се пројекти 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 су додељена путем јавног конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката од 

значаја за културу и уметност националних мањина – националних заједница у АП Војводини у 

2022. години  у износу од 9.427.000,00 динара и то:  

1) У области заштите нематеријалног културног наслеђа и уметничког стваралаштва 

националних мањина – националних заједница, и 2) У области издавачке делатности на 

језицима националних мањина – националних заједница у укупном износу од  9.427.000,00 

динара,  

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_manjine21.pdf  

2) без јавног конкурса суфинансирaн je пројекaт у износу од 75.000,00 динара. 

 

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 - Општи приходи и примања 

буџета у износу 15.075.000,00 динара, а извршена су у износу од 9.502.000,00 динара (63,03% од 

плана) и то за: 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и реализовано 

1.250.000,00 динара (100,00%); 

Субвенције приватним предузећима планирано је и реализовано 600.000,00 динара (100,00%); 

Трансфери осталим нивоима власти планирано је и реализовано 600.000,00 динара (100,00%); 

Дотације невладиним организацијама планирано је 12.625.000,00 динара, а извршено 

7.052.000 динара (55,86%). 

 

 

1201 програм - Уређење и развој система у области културе и информисања  

 

12011001 - Програмска активност- Уређење и надзор, администрација и управљање у  

                    области културе   

У оквиру ове програмске активности обезбеђују се средства за редовно пословање секретаријата 

и извршавање свих активности неопходних за његово функционисање и обављање послова из 

надлежности секретаријата у области културе. 

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/wp-content/uploads/2021/10/Kultura_manjine21.pdf


Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања 

буџета у износу од 102.342.589,97 динара, а извршена су у износу од 60.715.556,19 динара 

(59,33% од плана).  

Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су у износу од 

70.304.420,63 динара, a извршена су у износу од 43.454.469,65 динара, (61,81% од плана). 

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца планирана су у износу 10.703.067,08 

динара a извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за 

здравствено осигурање 7.018.079,97 динара, 65,57% од плана).  

Средства за накнаде у натури планирана су у износу од 560.000,00 динара, a извршена су за 

набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са 

рада, 222.760,50 динaра (39,78 % од плана). 

Средства за социјална давања запосленима планирана су у износу од 1.850.000,00 динара, a 

извршена су за исплату отпремнине и помоћи и помоћи у медицинском лечењу запосленог или 

чланова уже породице и других помоћи запосленом, 1.301.842,42 динара (70,37% од плана). 

Средства за накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 2.107.000,00 динара, а 

извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених 

1.218.196,87 динара (57,82% од плана). 

За награде запосленима и остале посебне расходе планирана су средства од 786.200,00 

динара, a извршена су на име јубиларних награда и накнада за рад комисија у износу од 

677.691,51 динара (86,20% од плана). 

Средства за сталне трошкове планирана су у износу од 611.000,00 динара, a извршена су за 

трошкове платног промета и банкарских услуга и трошкове закупа имовине и опреме 304.067,00 

динара (49,77 % од плана). 

Средства за трошкове путовања планирана су у износу од 175.000,00 динара, a извршење није 

реализовано. 

Средства за услуге по уговору планирана су у износу од 13.123.362,26 динара, а извршена су на 

име услуга образовања и усавршавање запослених, услуга информисања, стручних услуга и 

репрезентације у износу од 5.909.195,61 динара (45,03% од плана). 

Средства за специјализоване услуге планирана су у износу од 200.000,00 динара, а извршење 

није реализовано. 

Средства за материјал планирана су у износу од 855.000,00 динара, а извршено је 346.263,39 

динара на име трошкова материјала за образовање и усавршавање запослених 40,50% од 

плана).  

Средства за пратеће трошкове задуживања планирана су у износу од 1.000,00 динара, 

извршење није реализовано. 

Средства за накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су у износу од 510.000,00 

динара а извршено је 121.380,00 динара (23,80% од плана) и то на име накнаде из буџета за 

културу: за покрајинско признање из области уметности «Павле Јовановић» добитници, глумици 

Гордани Ђурђевић Димић, у 2022. години за посебан допринос уметничком стваралаштву за 

постигнуте резултате у 2021. години. 



Средства за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате планирана су у износу од 5.500,00 

динара, а извршено је 2.700,00 динара (49,09% од плана).  

Средства за новчане казне, пенали и камате планирана су у износу од 10.000,00 динара, 

извршење није реализовано. 

Средства за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 

планирана су у износу од 10.000,00 динара, извршење није реализовано. 

Средства за нематеријалну имовину планирана су у износу од 531.040,00 динара, а извршена 

су у износу од 138.909,27 динара за набавку софтвера за књижење и за набавку књига за 

библиотеку (26,16% од плана). 

 

12011003 Програмска активност - Суфинансирање рада репрезентативних, односно 

уметничких (струковних) удружења основаних на нивоу АП Војводине 

 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 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 (трош.енергетских и комуналних услуга, као и трошкови закупа простора) где 

удружења раде, зараде запослених, административни као и други текући расходи и издаци. 

Средства су планирана на основу члана 77. Закона о култури. 

Средства се расподељују 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 

(«Службени лист АПВ», број 23/16), а додељена су Решењем о утврђивању репрезентативних 

удружења у АП Војводини и других уметничких удружења и савеза у 2022. години и расподеле 

средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и издатака којима се доприноси 

развоју културе у АП Војводини у 2022. години, 

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања 

буџета на економској класификацији  Дотације невладиним организацијама и износе укупно 

5.000.000,00 динара, извршено је 5.000.000,00 динара (100,00%од плана). 

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/ 

 

1202 програм–Унапређење система заштите културног наслеђа 

 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање посебну пажњу посвећује заштити 

културне баштине, њеном чувању, одржавању, обнављању, истраживању и презентовању, 

промовисању и одрживом коришћењу.  

У оквиру овог програма планирају се програмске активности за које се средства додељују путем 

јавног конкурса и на основу члана 76. и 77. Закона о култури ("Службени гласник РС", број 

72/2009, 13/16, 30/16 - испр., 6/20, 47/21 и 78/21) и бесповратна су, а право учешћа имају сви 

субјекти у култури.  

 

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/


12021001 Програмска активност–Подршка истраживању, заштити и очувању непокретног 

културног  наслеђа 

 

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања 

буџета су укупно 53.768.400,00 динара, извршено је 53.459.880,00 динара (99,43% од плана), и то 

на економској класификацији: 

Текући трансфери осталим нивоима власти планирaно је у износу од 50.768.400,00 динара, а 

извршена су у износу од 50.459.880,00 динара (99,39% %);  

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирaно је и реализовано у износу од 

3.000.000,00 динара (100,00%);  

 

Средства из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета додељена су: 

У оквиру Текућих трансфера осталим нивоима власти - путем јавног Конкурса за финансирање-

суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. 

години у области унапређења система заштите непокретних културних добара у износу од 

15.000.000,00 динара,  

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/ 

- Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-036 додељено је Општини Бачка Паланка,  

за финансирање Израде програма мера заштите археолошког локалитета Б. Паланка у износу 

од 6.260.400,00 динара и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-093 Заводу за 

заштиту споменика културе Нови Сад  за Мали Лиман-обнову фасада, конзервација и 

рестаурација радова на објектима у ул. Ј. Ђорђевића бр. 1 и 7. у износу од 29.199.480,00 динара;  

 

На економској класификацији Капитални трансфери осталим нивоима власти путем јавног 

Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области заштите и очувања културног 

наслеђа у АП Војводини у 2022. години у области унапређења система заштите непокретних 

културних добара у износу од 3.000.000,00 динара,  

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/ 

 

12021002 Програмска активност - Подршка  истраживању, заштита и очувању нематеријалног 

           и покретног културног наслеђа 

 

Средства за ову програмску активност из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета 

планирана су укупно 16.260.000,00 динара, а извршена су у износу од 16.260.000,00 динара 

(100,00%), и то на економској класификацији: 

Трансфери осталим нивоима власти планирано је  и извршено 11.000.000,00 динара (100,00%); 

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области 

заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години у области унапређења 

система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа,  

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/
http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/


Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је и извршено 1.260.000,00 динара 

(100,00%); средства су додељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-069 - 

Матици српској за Откуп рукописне грађе за рукописну збирку Матице Српске; 

Дотације невладиним организацијама планирано је  и извршено 4.000.000,00 динара 

(100,00%); 

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање-суфинансирање пројеката у области 

заштите и очувања културног наслеђа у АП Војводини у 2022. години у области унапређења 

система заштите покретних културних добара и нематеријалног културног наслеђа,  
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12021003 Програмска активност - Подршка развоју библиотечко-информационе делатности и 

 библиотечко-информационе делатности Савеза слепих Војводине 

 

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања 

буџета и износе 8.000.000,00 динара, а извршена су у износу од 7.100.000,00 динара (88,75% од 

плана) и то на економској класификацији: 

Трансфери осталим нивоима власти планирано је  и извршено 1.000.000,00 динара (100,00%);   

Средства су додељена Решењем о додели средстава за подршку развоја библиотечко-

информационе делатности суфинансирање обављања матичних функција библиотека у АП 

Војводини у 2022. годину.  

Капитални трансфери осталим нивоима власти планирано је 4.000.000,00 динара, а извршено 

3 100.000,00 динара (77,50%);   

Средства су додељена по јавном Конкурсу за суфинансирање набавке књига,  других публикација 

и електронских књига за јавне општинске и градске библиотеке у АП Војводини у 2022. години.  

Дотације невладиним организацијама планирано је  и извршено 3.000.000,00 динара (100,00%). 

Средства  су додељена Савезу слепих Војводине за суфинансирање дела текућих расхода и 

издатака као подршка издавачкој и библиотечко-информационој делатности у 2022. години, а 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 («Службени лист АПВ», број 23/16). 
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12021004 Програмска активност – Подршка истраживању, заштити и очувању традиционалног 

            народног стваралаштва Срба 

 

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања 

буџета и износе 15.555.000,00 динара, а извршена су у износу од 15.555.000,00 динара (100,00% 

од плана). 

Средства су планирана и додељена на економској класификацији Дотације невладиним 

организацијама 1) по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање пројеката 

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/
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и програма у области заштите и очувања традиционалног народног стваралаштва Срба у АП 

Војводини и културног наслеђа Срба у региону у 2022. години у износу од 15.000.000,00 динара. 

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/ 

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 555.000,00 динара. 

 

 

12021005 Програмска активност- Подршка установама заштите културног наслеђа у ЈЛС 

          од посебног интереса за АП Војводину 

 

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања 

буџета и износе 5.000.000,00 динара, а извршена су у износу од 5.000.000,00 динара (100,00% од 

плана) и то за: 

Трансфере осталим нивоима власти планирано је и реализовано 3.800.000,00 динара 

(100,00%); 

Капиталне трансфере осталим нивоима власти планирано је и реализовано 550.000,00 

динара (100,00%); 

Дотације невладиним организацијама планирано је и реализовано 650.000,00 динара, 

(100,00%). 

Средства су додељена на основу Правилника о начину, критеријумима и мерилима за 

суфинансирање текућих расхода и издатака установа културе и других субјеката у култури које 

својим програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе 

грађана Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, број 19/2018), а пренета су 

корисницима по Решењу о уврђивању установа културе и других субјеката у култури које својим 

програмима превазилазе локални значај и трајније задовољавају културне потребе грађана у АП 

Војводини и расподеле средстава за суфинансирање дела њихових текућих расхода и изатака у 

2022. години, 
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12021006 Програмска активност- Подршка програмима Матице српске у области културе 

 

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији Дотације 

невладиним организацијама из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 

14.000.000,00 динара, и извршена су у износу од 13.018.623,00  динара (92,99%). 

Средства су опредељена Решењем о суфинанисирању дела текућих расхода и издатака  и 

финансирању односно суфинансирању  расхода за реализацију пројеката и Матице српске у 

износу од 6.018.623,00 динара 

и Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-041 Матици српској за Санацију објекта 

Матице српске у Новом Саду у износу од 7.000.000,00 динара. 
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12021025 Програмска активност - Обнова, заштита, ревитализација и промоција културног 

           наслеђа Сремских Карловаца 

 

Средства за ову програмску активност на економској класификацији Капитални трансфери 

осталим нивоима власти планирана су за Санацију и рестаурацију фасада у Сремским 

Карловцима у износу од 33.935.692,37  динара из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета, 

и извршена су у износу од 2.879.274,00 динара (8,48%),  

- средства су додељена Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-122 – 

Извођење непредвиђених  радова на обнови крова и конзервацији фасада на објекту у  ул 

М. Стратимировића бр. 18. у износу од 2.365.711,20 динара и Решењем о употреби 

средстава ТБР број 401-73/2022-121 Извођење непредвиђених радова на санацији и 

конзервацији фасада на објекту на Тргу Бранка Радичевића бр. 3 у СР. Карловцима  у 

износу од 513.562,80 динара. 

 

12021034 Програмска активност -  Обнова и капитално опремање објеката културе у 

            јавној својини у АП Војводини 

 

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања 

буџета у износу од 307.319.824,25 динара, извршено је 63.685.331,96 динара (20,72% од плана). 

Средства су планирана на економској класификацији капитални трансфери осталим нивоима 

власти 1) по расписаном јавном Конкурсу за финансирање – суфинансирање унапређења 

културне инфраструктуре и опремања објеката културе у јавној својини у АП Војводини у 2022. 

години у износу од 265.000.000,00 динара, а извршено је 41.731.139,60 динара (15,75% од плана) 

и 2) по решењу о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-06 Општини Мали Иђош додељена су 

средства у износу од 21.954.192,36 динара за Извођење додатних радова на реконструкцији 

Дома културе у Ловћенцу. 

 

12024027 Пројекат - Пројекат заштите, очувања и дигитализације архивског 

           филмског фонда АП Војводине 

 

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији Специјализоване услуге из 

извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 48.000.000,00 динара, а извршено је 

47.999.989,60 динара (100,00% од плана).  

Средства за овај пројекат су планирана по расписаном Конкурсу  за финансирање пројеката 

заштите, рестаурације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног 

материјала од значаја за АП Војводину у 2022. години. 

 

12025031 Пројекат - РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ЛОВЋЕНЦУ (ПО+ПР+2): II ФАЗА 

РЕАЛИЗАЦИЈЕ 



Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији капитални трансфери 

осталимнивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 

10.500.000,00 динара као подршка Реализацији пројекта реконструкције - Дома културе у 

Ловћенцу (друга фаза), општина Мали Иђош, извршења није било у овом извештајном 

периоду. 

 

12025032 Пројекат - ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА 

КУЛТУРЕ У ВЕЛЕБИТУ 

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији капитални трансфери 

осталим нивоима власти из извора 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 

8.989.677,78 динара, као подршка реализацији пројекта реконструкције постојећег објекта Дома 

културе у Велебиту (општина Кањижа), извршења није било у овом извештајном периоду. 

 

 

1203 програм–Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 

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 у 

култури, бесповратна су, а право учешћа имају сви субјекти у култури. 

 

12031001 Програмска активност – Подршка развоју визуелне уметности и мултимедије 

 

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања 

буџетаи износе 15.091.950,00 динара, а извршена су у износу од 10.041.950,00  динара (66,54% од 

плана). Средства су извршена за: 

Трансфере осталим нивоима власти планирано је 7.091.950,00 динара, а извршено 

3.741.950,00  динара (52,76%); 

Дотације невладиним организацијама планирано је 8.000.000,00 динара,а извршено 

6.300.000,00 динара (78,75%); 

Средства су додељена 1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката 

савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години у области визуелно стваралаштво и 

мултимедије у износу од 9.950.000,00 динара . 
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2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 91.950,00 динара. 

 

12031002 Програмска активност-  Подршка филмској уметности и осталом  

          аудиовизуелном стваралаштву 

 

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/


Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и примања 

буџета и износе 60.000.000,00 динара, а извршена су у износу од 50.000.000,00 динара (83,33% 

од плана). 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и извршено 

4.000.000,00 динара(100,00%); 

Субвенције приватним предузећима планирано је у износу од 50.000.000,00 динара, а 

извршена су у износу од 40.500.000,00 динара (81,00%); 

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 6.000.000,00 динара, а 

извршена су у износу од 5.500.000,00 динара (91,67%); 

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката 

савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години у области филмске уметности и осталог 

аудиовизуелног стваралаштва, а део средстава по конкурсу у износу од 20.000.000,00 динара на 

економској класификацији Субвенције приватним предузећима додељен је Решењем о 

употреби средстава ТБР број 401-73/2022-024. 
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12031003 Програмска активност – Подршка развоју књижевног стваралаштва и издаваштва 

 

Укупно за ову програмску активност планирано је у износу од 26.650.000,00 динара, а извршено 

19.650.000,00 динара (73,73% од плана), и то на економској класификацији: 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планирано је и реализовано 

2.100.000,00 динара, (100,00%); 

Субвенције приватним предузећима планирано је 12.000.000,00 динара, а извршено је 

9.450.000,00 динара (78,75%); 

Трансфери осталим нивоима власти планирано је 5.200.000,00 динара, а извршено 

3.300.000,00 динара (63,46% %); 

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 7.350.000,00 динара, а 

извршено је 4.800.000,00 динара (65,31%); 

Средства су додељена:  

1) путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката савременог 

стваралаштва у АП Војводини у 2022. години у области књижевности (стваралаштво, 

преводилаштво) у износу од  13.800.000,00 динара; 
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2) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-024 на економској класификацији 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама средства су додељена 

ЈМУ РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА ВОЈВОДИНЕ за финансирање Реализације пројекта Седмо коло 

едиције "Пречански Срби до слома Аустроугарске“ у износу од 2.100.000,00 динара; 

3) Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-048 на економској класификацији 

Субвенције приватним предузећима средства су додељена Издавачком центру Матице 

српске за финансирање реализације пројекта суфинансирање објављивање Антологије 
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едиције“ Десет векова српске књижевности“, тринаесто коло у износу од 3.000.000,00 

динара; 

4) на економској класификацији Дотације невладиним организацијама средства су 

додељена Матици српској Решењем о употреби средстава ТБР број 401-73/2022-005 

Финансирање објаввљивање часописа „Синакса“ и „Литерарни Линкс“ на енглеском 

језику у износу од 550.000,00 динара ; 

5) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 200.000,00 динара. 

 

 

 

12031004 Програмска активност – Подршка развоју музичког стваралаштва 

 

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и 

примања буџета и износе 20.200.000,00 динара, а извршена су у износу од 12.199.963,80 динара 

(60,40% од плана). 

Субвенције приватним предузећима планирано је у планирано је и извршено од 1.000.000,00 

динара(100,00%); 

Трансфери осталим нивоима власти планирано је у износу од 6.000.000,00 динара a извршено 

3.150.000,00 динара (52,50%);  

Дотације невладиним организацијама планирано је у износу од 13.200.000,00 a извршено 

8.049.963,80  динара (60,98 %). 

 

Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката 

савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години у области музичко стваралаштво у 

износу од 11.999.963,80 динара. 

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/ 

6) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 200.000,00 динара. 

 

12031005 Програмска активност – Подршка развоју сценског стваралаштва 

           – позориште/уметничка игра 

 

Средства планирана за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 Општи приходи и 

примања буџета и износе 20.000.000,00 динара, а извршена су у износу од 14.649.519,54 динара 

(73,25) од годишњег плана): 

Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама планиране су у износу од 

1.000.000,00 динара, извршења није било у овом извештајном периоду; 

Трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 10.000.000,00 динара, а 

извршени су у износу од 6.300.000,00 динара (63,00% од плана) и 

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 9.000.000,00 динара, а 

извршени су у износу од 8.349.519,54 динара (92,77 % од плана).  

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/


Средства су додељена путем јавног Конкурса за финансирање – суфинансирање пројеката 

савременог стваралаштва у АП Војводини у 2022. години у области сценског стваралаштва. 

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/ 

 

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). 

Средства за ову програмску активност планирана су на економској класификацији Дотације 

невладиним организацијама, и то из извора 01 00 Општи приходи и примања буџета и износе 

67.760.256,00 динара, а извршена су у износу од 40.000.000,00 динара (59,03 % од плана).   

 

Средства су пренета: 

1. Заводу за културу војвођанских Мађара 10.980.000,00 динара; 

2. Заводу за културу војвођанских Словака 8.400.000,00 динара; 

3. Заводу за културу војвођанских Румуна 8.400.000,00 динара; 

4. Заводу за културу војвођанских Русина 4.870.000,00 динара; 

5. Заводу за културу војвођанских Хрвата 7.350.000,00 динара; 

 

 

1205 Програм - Међународна културна сарадња 

 

Средства за овај програм планирана су укупном износу од 235.193.262,19 динара, а утрошена су 

у износу од 232.940.843,96 динара (99,04% од плана). 

 

12054001 Пројекат–НОВИ САД – 2021 ЕВРОПСКА ПРЕСТОНИЦА КУЛТУРЕ 

 

Реализација програмских активности у оквиру Пројекта „Нови Сад 2021 – Европска престоница 

културе“ темељи се на принципима културног развоја за период од 2017. до 2022. године, који 

се огледају у преиспитивању савременог идентитета града Новог Сада, ревитализацији 

културног наслеђа, реконструкцији старих и отварање нових простора намењених култури, 

развијању међународне и међусекторске сарадње, подстицању интеркултурног дијалога, 

децентрализацији културе. 

Средства за овај пројекат планирана су на економској класификацији трансфери осталим 

нивоима власти из извора финансирања 01 00 - Општи приходи и примања буџета и износе 

230.000.000,00 динара, средства су утрошена у износу од  230.000.000,00 динара (100,00% од 

плана). 

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/


 

12054004 Пројекат  - МЛАДИ И НАСЛЕЂЕ – ТРАДИЦИЈА И БУДУЋНОСТ У ПОГРАНИЧНОМ РЕГИОНУ 

 

Средства за овај пројекат планирана су укупном износу од 5.193.262,19 динара и то:  из извора 

01 00 Општи приходи и примања буџета у износу од 3.033.525,00 динара, из извора 56 00 

Финансијска помоћ ЕУ у износу од 2.159.737,19 динара, а утрошена су у овом извештајном 

периоду у износу од 2.940.843,96 динара (56,63% од плана). 

Реализација пројекта обухвата одржавање радионица о конзервацији и очувању културног 

наслеђа у Новом Саду и Сегедину за средњошколце и студенте архитектуре и ликовних 

уметности, студијско путовање за студенте, као и одржавање округлих столова у којима ће 

учествовати стручњаци за заштиту културне баштине у Србији и Мађарској. Креирање веб-сајта 

који прикупља вести и информације у вези са културном баштином у пограничном региону и 

онлајн брошуре су такође предвиђени пројектом, као и израда мобилне апликације односно 

електоронске. 

Пројекат се реализује у складу са партнерским споразумом о спровођењу пројекта, 

идентификациона ознака пројекта ХУСРБ/ 1903/33/ 0110  у оквиру ИПА програма прекограничне 

сарадње Мађарска - Србија и Уговор о донацији  ХУСРБ/ 1903/33/ 0110.   

Средства за овај пројекат извршена су за: сталне трошкове у износу од 4.807,23 динара, 

трошкове путовања у износу од 916.561,73 динара, услуге по уговору у износу од 996.775,00 

динара и за специјализоване услуге у износу од 1.022.700,00 динара. 

 

1201 Програм - Уређење и развој система у области културе и информисања 

 

12011002 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области 

           јавног информисања 

Функционална класификација 830 – Услуге емитовања и штампања 

 

У оквиру ове Програмске активности обезбеђују 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. 

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања 

буџета у износу од 21.564.318,78 динара, а извршена су у износу од 13.229.399,11 динара (61,35 

% од плана).  

 

Средства зе плате, додаци и накнаде запослених – планирана су у износу од 10.618.186,03 

динара, a извршено је 6.809.099,67 динара (64,13%). 

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца планирана су у износу 1.714.837,04 

динара a извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за 

здравствено осигурање 1.099.669,58 динара, (64,13% од плана).  



Средства за накнаде у натури – планирана су у износу од 97.000,00 динара, a извршено је 

18.372,00 динара (18,94 % од плана). Средства су коришћена за набавку маркица за превоз 

запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са рада. 

Средства за социјална давања запосленима планирана су у износу од 697.000,00 динара, a 

извршена су у износу од 224.666,10 динара (32,23% од плана), и то: за помоћ у медицинском 

лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи и помоћ у случају смрти 

запосленог или члана уже породице. 

Средства за накнаде трошкова за запослене -  планирана су у износу од 350.000,00 динара, а 

извршено је 224.886,58 односно (64,25% од плана). 

Средства за награде запосленима и остали посебни расходи планирана су у износу од 10.000,00 

дианара, а реализације није било. 

Средства за сталне трошкове планирана су у износу од 515.000,00 динара, a извршена су у 

износу од 224.056,57 динара (43,51% од плана) и то  услуге комуникација извршено је 62.056,57 

динара и остале трошкове извршено је 162.000,00 динара. 

Средства за трошкове службених путовања у земљи планирана су у износу од 200.000,00 

динара, а извршења није било. 

Средства за услуге по уговору планирана су у износу од 5.941.295,71 динара, а извршено је 

3.808.192,40 динара (64,10%) и то за услуге образовања и усавршавања запослених 7.500,00 

динара, услуге информисања 633.255,60 динара и стручне услуге извршено је 3.167.436,80 

динара. 

Средства за специјализоване услуге планирана су у износу од 70.000,00 динара, а извршења није 

било. 

Средства за материјал планирана су у износу од 310.000,00 динара, а извршено je 169.138,71 

динара (54,56 % од плана)и то за материјал за образовање и и усавршавање. 

Остале дотације и трансфери – планирани су у износу од 1.020.000,00 динара, а извршено je 

650.417,50 динара (63,77% од плана) за извршење обавеза запошљавања особа са 

инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом. 

Средства за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате планирана су у износу од 6.000,00 

динара, а извршено је 900,00 динара (15,00% од плана) и то за обавезне таксе.  

Средства за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државних органа 

планирана су у износу од 15.000,00 динара, извршење није реализовано. 

 

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 учлану 62. Закона о утврђивању надлежности Аутономне 

покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009и 67/12-Одлука УС, 18/2020 – др. Закон и 

111/2021 – др. закон), 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, 36/2010 и 105/21) и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 

(„Службени лист АПВ", број 37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 

38/21). 

Ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања Секретаријат прати и утврђује 

стање у области јавног информисања и обезбеђује средства и друге услове за: унапређивање и 

подстицање јавног информисања, зaштиту интереса особа са инвалидитетом ради несметаног 

остваривања права тих лица у јавном информисању, остваривање права националних мањина 

на информисање на сопственом језику и неговање сопствене културе и идентитета и 

финансирање делатности јавног медијског сервиса. 

 

Средства планирана за програма 1204 - Систем јавног информисања су планирана у укупном 

износу од 1.894.200.000,00 динара, а извршено је 1.023.050.000,00 динара (54,01% од плана).  

Средства из извора 01 00 – општи приходи и примања из буџета планирана су у износу од 

994.200.000,00 динара, а извршено је 348.050.000,00 динара (35,01% од плана). Средства из 

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

планирана су у износу од 900.000.000,00 динара, а извршено је 675.000.000,00 динара, (75,00% 

од плана). 

 

12041001 Програмаска активност  - Остваривање и унапређивање јавног интереса  

             у области јавног информисања. 

 

Кроз ову програмску активност средства се додељују за суфинансирање пројеката ради 

остваривања јавног интереса грађана АП Војводине у области јавног информисања, односно 

производње медијских садржаја из области јавног информисања који доприносе истинитом, 

непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана АП Војводине, како 

припадника српског народа, тако и припадника националних мањина – националних заједница.  

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 општи приходи и примања 

из буџета 55.200.000,00 динара, а извршено 43.450.000,00 динара односно (78,71% од плана) и 

то за:   

Субвенције приватним предузећима планирано је 43.000.000,00 динара, а извршено 

35.450.000,00 динара, односно (82,44% од плана). 

Дотације невладиним организацијама планирано је 12.200.000,00 динара а извршено 

8.000.000,00 динара, односно (65,57% од плана). 

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/ 

Средства су додељена 1) путем конкурса за суфинансирање пројеката производње медијских 

садржаја из области јавног информисања у 2022. години. 

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/ 

2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 200.000,00 динара. 

 

http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/
http://www.budzet.vojvodina.gov.rs/ps-za-kulturu-i-javno-informisanje-izvestaji/


12401003 Програмска активност – Унапређење професионалних стандарда 

Кроз ову програмску активност средства се додељују за суфинансирање организовања стручних 

скупова или учешћа на стручним скуповима, који се баве едукацијом запослених у медијима, за 

суфинансирање медијских фестивала и јавних расправа у вези медијске регулативе, а са циљем 

јачања стручних капацитета новинарског и осталог кадра у медијима, подизања нивоа медијске 

писмености, унапређења новинарског професионализма, јачања новинарске аутономије и 

саморегулације. 

Средства су додељена путем конкурса за унапређење професионалних стандарда у 2022. 

години. 

Средства за ову програмску активност планирана су из извора 01 00 – општи приходи и примања  

буџета у износу од 5.000.000,00 динара, а извршено 2.500.000,00 динара односно (50,00 % од 

плана) и то на економској класификацији остале  дотације и трансфери. 

 

12041004 Програмска активност – Јавно информисање осетљивих група 

Кроз ову програмску активност средства се одобравају за реализацију пројеката из области 

јавног информисања осетљивих група невладиним и другим непрофитним организацијама за 

реализацију пројеката увођења, побољшања или проширења програмских садржаја у новинама 

или електронским медијима, који се дистрибуирају или емитују у Аутономној покрајини 

Војводини, а од посебног су значаја за јавно информисање осетљивих група, укључујући и 

Интернет странице уписане у регистар медија, и којe објављују информације на знаковном 

језику или Брајевом писму или на други начин, који омогућава да се несметано остварује право 

у јавном информисању.  

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања 

буџета у износу од 10.000.000,00 динара, а извршена су у износу од 9.600.000,00 динара (96,00% 

од плана), економска класификација дотације невладиним организацијама. 
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12041005 Програмска активност – Подршка јавном информисању националних мањина 

 

Средства су планирана ради остваривања права националних мањина - националних заједница 

на информисање на сопственом језику и неговању сопствене културе и идентитета. 

Субвенције медијима покрајинског значаја извршене су за редовно издавање новина које излазе 

намађарском, словачком, румунском, русинском, хрватском, украјинском, буњевачком 

имакедонском језику. 

Средства за ову програмску активност су планирана из извора 01 00 – општи приходи и примања 

буџета у износу од 390.000.000,00 динара, а извршена су у износу од 292.500.000,00 динара 
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(75,00% од плана), економска класификација субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама. 
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12041006 Програмска активност – Финансирање основне делатности Јавне медијске 

                установе РТВ 

 

Средства за ову програмску активност су планирана ради финансирања основне делатност Јавне 

медијске установе „Радио-телевизија Војводине“.  

Средства за ову програмску активност су планирана у оквиру субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и организацијама из извора 07 07 – трансфери од других нивоа 

власти – средства из буџета Републике Србије у износу од 900.000.000,00 динара, а извршена су 

у износу од 675.000.000,00 динара (75,00% од плана).  

 

12011004 Програмска активност - Уређење, администрација и управљање у области односа 

са верским заједницама 

Функционална класификација 840 – Верске и остале услуге заједница 

 

У оквиру ове Програмске активности oбезбеђују 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 односа са црквама и 

верским заједницама. 

Средства за ову програмску активност планирана су у износу од 6.957.115,61 динара, а извршена 

су у износу од 4.278.864,71 динара (61,50 % од плана).  

Средства за плате, додатке и накнаде запослених(зараде) планирана су у износу од 

5.224.120,20 динара, a извршена су у износу од 3.499.589,45 динара (66,99% од плана). 

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца планирана су у износу од 843.695,41 

динара, a извршена су за допринос за пензијско и инвалидско осигурање и допринос за 

здравствено осигурањеу износу од 565.183,72 динара, (66,99% од плана).  

Средства за накнаде у натури планирана су у износу од 60.000,00 динара, a извршења није 

било. 

За социјална давања запосленима планирано је 490.000,00 динара, a извршено је 125.742,70 

динара (25,66% од плана) и то на економској класификацији: 

Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова планирано је 100.000,00 

динара, а извршења није било, 

Отпремнине и помоћи планирано је 200.000,00 динара, а извршено 76.281,00 динара (38,14%). 

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

запосленом планирана су 190.000,00 динара, а извршена 49.461,70 динара, (26,03% од плана). 
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Средства за накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 150.000,00 динара, а 

извршена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу 

од 85.732,58 динара (57,16 % од плана). 

Средства за награде запосленима и остали посебни расходи планирана су у износу од 86.000,00 

динара, а реализације није било. 

За трошкове службених путовања у земљи планирана су средства од 53.300,00 динара, a 

извршено је 2.616,26 динара  (4,91% од плана). 

Средства за услуге по уговору планирана су 50.000,00 динара за услуге образовања и 

усавршавања запослених,a извршења није било. 

 

ПРОГРАМ 1901– Сарадња државе са црквама и верским заједницама 

 

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

активности које проистичу из надлежности утврђених учлану 74. Закона о утврђивању 

надлежности Аутономне покрајине Војводине ("Сл. гласник РС", број 99/2009и 67/12-Одлука УС) 

и члана 34. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ", број 

37/2014, 54/2014-др. Одлука, 37/2016 и 29/2017). 

 

Програмска активност 19011002- Подршка раду црквама и верским заједницама 

Функционална класификацији 840 – Верске и остале услуге заједница 

 

Дотације невладиним организацијама планиране су у износу од 30.492.000,00 динара, 

реализовано је 21.402.000,00 динара (70,19% од плана). 

Средства су додељена 1) Конкурсом за доделу средстава црквама и верским заједницама које 

делују на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину у износу од 20.910.000,00 

динара традиционалним црквама, верским заједницама, као и организацијама и установама 

чији су они оснивачи за суфинансирање грађевинских радова, добротворне и научне делатности. 
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2) без јавног конкурса суфинансирани су пројекти у износу од 492.000,00 динара. 

 

 

 

ГЛАВА 07 01  - ИНДИРЕКТНИ КОРИСНИЦИ У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 
 

 
ПРОГРАМ 1202 – УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
 
Пословима заштите непокретних и покретних културних добара на територији АП Војводине 

баве се, установе културе на основу Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 

Војводине („Сл. гласник РС“, број: 99/2009 и 67/2012-одлука УС, 18/2020- др. закон и 111/2021 - 

др. закон), Закона о култури ("Сл. гласник РС, 72/2009, 13/2016, 30/2016 - испр. и 6/2020, 47/2021 

и 78/2021), Закона о културним добрима ("Сл. гласник РС", број 71/9, 52/2011 - др. закони, 

99/2011 др. закон, 6/2020 др. закон и 35/2021 др. закон) и других подзаконских аката. 
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12021008 Програмска активност - Подршка раду установа у области заштите и  

                                                                    очувања културног наслеђа  

 

Ова програмска активност се остварује кроз програме које реализују установе заштите културног 

наслеђа у АПВ и које се односе на заштиту, истраживање, чување, презентацију и промоцију 

непокретног, покретног и нематеријалног наслеђа, стручног усавршавања 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 

Војводине, 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. За релизацију програма и програмске делатности ових установа планирана су 

средства у укупном износу од 1.025.912.899,60 динара.  

 

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу 

од 879.314.680,15 динара, а утрошена су у износу од 377.397.604,25 динара (42,92% од плана).   

 

Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су у износу од 

306.079.207,95 динара, a извршена су у износу од 192.519.195,45 динара, (62,90 % од плана). 

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца планирана су у износу од 49.440.566,08 

динара, a извршена су у износу од 31.091.850,10 динара, (62,89% од плана).  

Средства за накнаде у натури планирана су у износу од 4.915.833,00 динара, a утрошена су за 

набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са 

рада, у износу од 1.979.047,87 динара (40,26% од плана). 

За социјална давања запосленима планирана су средства, у износу од 4.117.440,00 динара, a 

утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама 

културе и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 

помоћи запосленом, утрошена у износу од 1.912.931,44 динара (46,46% од плана). 

Средства за накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 7.935.000,00 динара, a 

утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених, у износу 

од 4.384.249,93 динара 55,25% од плана). 

За награде запосленима и остале посебне расходе планирано је 10.551.000,00 динара, а 

утрошена за исплату јубиларних награда запослених радника и накнада за рад чланова управних 

и надзорних одбора из реда запослених, у износу од 6.478.643,74 динара (61,40% од плана).  

Средства за сталне трошкове планирана у износу од 44.682.534,57 динара, а утрошена у износу 

од 26.923.048,63 динара (60,25% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, 

енергетских услуга, комуналних услуга, услуга комуникација, трошкова осигурања, закупа 

имовине и опреме. 



Средства за трошкове путовања планирана су у износу од 13.466.440,00 динара, а утрошена 

су у износу од 7.096.412,39 динара (52,70% од плана), за трошкове службених путовања у земљи 

и иностранству.  

Средства за услуге по уговору планирана су у износу од 93.972.450,5 динара, а утрошена су у 

износу од 41.222.477,84 динара (43,87% од плана), за трошковe административних услуга, 

компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, 

стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације и осталих 

општих услуга. 

Средства за специјализоване услуге планирана су у износу од 258.956.549,50 динара, а утрошена 

су у износу од 26.663.186,74 динара (10,30% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, 

медицинске услуге и остале специјализоване услуге. 

Средства за текуће поправке и одржавање планирана су у износу од 20.129.000,00 динара, а 

утрошена су у износу од 4.962.911,12 динара (24,65% од плана), за текуће поправке и одржавања 

зграда, објеката и опреме. 

Средства за трошкове материјала планирана су у износу 23.295.295,15 динара, а утрошена у 

износу од 12.232.754,30 динара (52,51% од плана), за административни материјал, материјал за 

образовање и усавршавање запослених, материјал за саобраћај, материјал за образовање, 

културу и спорт, материјал за одржавање хигијене и угоститељства и материјал за посебне 

намене. 

Средства за пратеће трошкове задуживања, планирана су у износу од 66.000,00 динара, а 

утрошена су средства у износу од 13.603,32 динара (20,61 од плана), за казне за кашњења. 

Средства за остале дотације и трансфере, планирана су у износу од 46.000,00 динара, а 

утрошена су у износу од 45.566,00 динара (99,06% од плана), за извршење обавеза за децембар 

по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и 

других примања код корисника јавних средстава и обавеза запошљавања особа са 

инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са 

инвалидитетом. 

Средства за накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су у износу од 125.000,00 

динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду. 

Средства за порезе, обавезне таксе, казне и пенале планирана су у износу од 799.547,00 

динара, а утрошена су у износу од 267.562,14 динара (33,46% од плана). 

Средства за новчане  казне и пенале по решењу судова планирана су у износу од  10.000,00 

динара, средства нису трошена у овом извештајном периоду. 

Средства за накнаде штете за повреде или штету нанету од стране државног органа 

планирана су у износу од 120.000,00 динара, а средства нису трошена у овом извештајном 

периоду.  

Средства за зграде и грађевинске објекте, планирана су у износу од 4.552.000,00 динара, а  

утрошена су у износу од  2.993.640,00 динара (65,76% од плана) за капитално одржавање зграда 

и објеката. 

Средства за машине и опрему планирана су у износу од 29.623.216,40 динара, а утрошена су у 

износу од 14.150.718,24 динара (47,77% од плана), за административну опрему, опрему за 



образовање, науку, културу и спорт и oпрему за производњу, моторна, непокретна и немоторна 

опрема. 

Средства за нематеријалну имовину, планирана су у износу од 6.431.600,00 динара, а утрошена 

су у износу од 2.459.805,00 динара (38,25% од плана). 

 

У оквиру буџетских средстава из извора 17 00 - неутрошена средства трансфера од других нивоа 

власти (oд Министарства културе и информисања) утрошена су средства суфицита из 2021. 

године у износу од 2.792.619,01 динара и то код: Спомен збирка Павла Бељанског 2.492.619,01 

динара и Покрајинског завода за заштиту споменика културе 300.000,00 динара.  

 

У оквиру буџетских средстава остварена су средства Трансфера од других нивоа власти – 

средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07) у износу од 15.071.240,00 

динара: 

1. Од Министарства културе и информисања у износу 13.668.600,00 динара, средства су 

оствариле установе културе: Архив Војводине у износу од 748.600,00 динара и то за 

пројекте: Конфесије у региону у периоду 1756-1895: Презентација црквених матичних 

књига креирањем тематске интернет платформе и Археон: часопис Архива 

Војводине, год. 5, 2022., средства су утрошена у износу од 598.600,00 динара; Музеј 

Војводине у износу од 3.450.000,00 динара и то за пројекте: Надоградња јединственог 

информационог система за музеје - модул за QR кодове и модул за израчунавање 

вредности предмета, збирки и музеја, Очување нематеријалног насеђа кроз сарадњу 

са заједницама, Конзервација и рестаурација експоната са сталне поставке Дворца у 

Кулпину, депанданса Музеја Војводине - II фаза, Истраживање за изложбу Ватрогасна 

друштва на простору Војводине, Фото - монографија Производња вакцине у 

Пастеровом заводу у Новом Саду, Стална поставка у Музичкој школи "Исидор Бајић", 

средства су утрошена у износу од 1.855.600,00 динара; Спомен збирка Павла Бељанског 

у износу од 1.200.000,00 динара и то за пројекат: Трећа фаза реализације пројекта Сава 

Шумановић и европски реализми између два светска рата, средства су утрошена у 

износу од 930.493,92 динара; Покрајински завод за заштиту споменика културе у износу 

од 5.000.000,00 и то за пројекте: Истраживања, едукација и промоције наслеђа и 

промоције наслеђа кроз израду Елабората допуне одлуке Просторно, културно-

историјских целина Апатина и Сомбора, Одржавања објеката народног 

градитељства комплекса Сремске куће у Нештину, Истраживачко – испитивачких 

радова на иконостасу и трону СПЦ Св. Архангела Гаврила у Моловину и израду 

детаљног пројекта радова на реконструкцији иконостаса и трона, Доња Брањевина 

- почеци живота праисторијских пољопривредника у српском Подунављу, средства су 

утрошена у износу од 1.200.000,00 динара; Музеј савремене уметности Војводине у 

износу од 1.300.000,00 динара и то за пројекте: Дигитализација музејских збирки као 

алат за чување и едукацију, Драгољуб Раша Тодосијевић и Феминистичка авангарда, 

средства нису трошена у извештајном периоду; Позоришни музеј Војводине у износу од 

1.970.000,00 динара и то за пројекте: Часопис Нити, Алманах позоришта Војводине 



(годишњак), JЕВРЕЈИ У ПОЗОРИШНОМ ЖИВОТУ ВОЈВОДИНЕ и Позоришни интернет 

портал – 3,4 ПОЗОР(иште) САД, средства нису трошена у извештајном периоду; 

2. Од Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања у износу 

1.402.640,00, средства је остварила установа културе: Покрајински завод за заштиту 

споменика културе у износу од 1.402.640,00 динара и то за пројекте: Финансирање 

санације и рестаурације Спомен костурнице палим борцима у Грабовцу, средства нису 

трошена у извештајном периоду; 

Средства из донација 

Средства из донација остварена су у 2022. години у укупном износу од 445.205,08 динара из 

следећих извора: 

1. Донације од иностраних држава (извор 05 00) остварене су у износу од 373.712,00 

динара, а остварила је установа Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 

373.712,00 динара на основу уговора склопљеног са Министарством иностраних 

послова САД за реализацију пројекта TALE FAST FORWARD, средства су утрошена у 

износу од 106.489,77 динара. 

2. добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор финансирања 08 00) 

остварена су у износу од 55.896,79 динара, а остварилa je установa културе: Спомен 

збирка Павла Бељанског од Ротари Клуба за институционалну чланарину, средства су 

утрошена у целости; 

Трансфери од других нивоа власти (извор финансирања 07 00) остварена су у износу од 

9.610.000,00 динара динара и то:  

 Трансфере од Града Новог Сада у износу од 1.860.000,00 динара остварилe су установе 

културе: Архив Војводине у износу од 150.000,00 динара за финансирање пројекта: 

Промена перспективе РАЗГЛЕДНИЦЕ НОВОГ САДА, средства су утрошена у износу од 

75.000,00 динара; Спомен збирка Павла Бељанског у износу од 760.000,00 динара за 

финансирање пројеката: Манифестације Спомен-збирке Павла Бељанског 2022. и 

Монографска публикација о Сави Шумановићу, средства су утрошена у износу од 

670.000,00 динара; Галерија ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у износу 

од 600.000,00 динара за финансирање пројеката: Аутизам у престоници културе 2022, 

Лето на Тргу галерије - ГЛУРМ 2022, Изложба Лазара Вујаклије, средства су утрошена у 

износу од 328.789,66 динара; Музеј савремене уметности Војводине у износу од 

150.000,00 динара и то за пројекат: Феминистичка авангарда, средства нису трошена у 

извештајном периоду; Позоришни музеј Војводине у износу од 200.000,00 динара и то за 

пројекте: Душан Д. Рњак, Позориште Јоце Савића и Јован Царан, Бајкологија за 

луткаре, средства нису трошена у извештајном периоду; 

 Трансфере од општине Жабаљ у износу од 750.000,00 динара остварила је установа 

културе: Музеј Војводине за пројекат: Археолошки парк Чуруг, средства су утрошена у 

износу од 655.200,00 динара; 

 Трансфере од општине Србобран у износу од 7.000.000,00 динара остварила је установа 

културе: Покрајински завод за заштиту споменика културе за пројекат: Инвестиционо 



одржавање уличних фасада објекта општине Србобран, средства нису трошена у 

извештајном периоду. 

Додатна средства установа културе 

Из додатних активности установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од 

60.916.979,47 динара, и то: 

 

Извор финансирања 04 00 - сопствени приходи буџетских корисника у износу од 60.641.529,47 

динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара 

и услуга у износу од 42.880.700,38 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу 

од 1.165.683,64 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 16.595.145,45 динара) 

средства су утрошена у износу 42.914.674,02 динара; 

 

Извор финансирања 09 00 - Примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 275.450,00 

динара оствариле су установе културе и то из примања од продаје робе за даљу продају, 

средства су утрошена у износу 150.000,00 динара. 

 

Средства суфицита из 2021. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода и примања 

из ранијих година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од 4.950.601,99 

динара и из неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор 

финансирања 15 00) у износу од 139,34 динара. 

 

12024029 Пројекат - Пројекат Архива Војводине "European Women's Remembrance -REWOMEN" 
           (Европско женско сећање) подржан средствима ЕУ фондова 

 
Пројектом је предвиђена подршка  активностима Архива Војводине, као носиоца пројекта 

"European Women's Remembrance -REWOMEN" (Европско женско сећање), којим ће бити 

обележено 20 година од доношења Повеље о основним правима Европске уније у оквиру 

међународне изложбе посвећене историји Женског покрета за ослобођење у Европи. Циљ 

пројекта је јачање женских права кроз повећање видљивости женске историје Европе и кроз 

развијање међународне женске солидарности, а одобрен је у оквиру програма Европа за грађане 

и грађанке. Планирана су средства у износу од 3.296.747,90 динара и то из извора 01 00 у износу 

од 2.358.720,00 динара, из извора 56 00 у износу од 938.000,00 динара и из извора 15 00 

Неутрошена средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година у износу од 27,90 динара. 

Остварена средства износе 935.785,23 динара из извора 56 00 Финансијска помоћ ЕУ, а утрошена 

у укупном износу  од 3.286.432,94 динара (99,69% одплана). 

 

Средства за овај пројекат утрошена су на сталним трошковима у износу од 9.750,00 динара, 

услугама по уговору у износу од 1.628.136,04 динара и за дотације међународним 

организацијама у износу од  1.648.546,90 динара,   

од тога  утрошена су и средства суфицита 15 00 Неутрошена средства донација, помоћи и 

трансфера из ранијих година у износу од 27,90 динара и то установа Архива Војводине. 

 



12024035 Пројекат 
Пројекaт Музеја савремене уметности Војводине RISK CHANGE 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) подржан 
средствима ЕУ фондова 
 
Пројектом је предвиђена подршка  наставку активности и постпродукцији пројекта RISK 

CHANGE 2 (РИЗИКУЈ ПРОМЕНЕ) који је подржан средствима ЕУ програма КРЕАТИВНА 

ЕВРОПА, који истражује социјално - политичке притиске који су условљени кретањем 

становништва, променама места боравка, миграцијом, егзилом и другим сличним 

феноменима, кроз интердисциплинарне и интеркултуралне приступе задатој теми. У фокусу 

пројекта су медијске и пост - медијске уметничке праксе које глобалне друштвене проблеме 

повезују са уметношћу  и науком.  Пројектне активности обухватају предавања, радионица 

и издавање публикације. 

 
Средства су планирана на извору 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ у износу од 1.025.166,23 

динара. Остварена средства по пројекту износе 1.025.166,23 динара из извора 56 00 

Финансијска помоћ ЕУ, а иста нису пренета установи у овом извештајном периоду, стога 

нису ни трошена. 

 
12025020 Пројекат - Пројекат 5020 Капитално одржавање објекта  

          Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду 
 
Средства су планирана у износу од 42.998.791,20 динара (од тога из извора 17 00 - 

неутрошена средства трансфера од других нивоа власти 2.500.000,00 динара) за адаптацију 

изложбеног простора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду, средства су утрошена 

у износу од 42.889.270,80 динара (99,75% од плана), у оквиру овог износа  

Спомен-збирци Павла Бељанског средства су додељена Решењем о употреби средстава ТБР 

број 401-73/2022-059 средства су додељена за финансирање додатних радова на адаптацији 

изложбене сале у приземљу у износу од 4.886.791,20 динара. 

 

У оквиру буџетских средстава из извора 17 00 - неутрошена средства трансфера од других нивоа 

власти (oд Министарства културе и информисања) утрошена су средства суфицита из 2021. 

године у износу од 2.500.000,00 динара и то установа Спомен-збирка Павла Бељанског.  

 

Пројекат 12025021 - Капитално одржавање објекта Архива Војводине у Новом Саду 

Средства су планиранa за капиталне радове на санацији електричних инсталација јаке струје 

зграде Архива Војводине и за радове на реализацији пројекта инсталације за аутоматску 

детекцију, сигнализацију и гашење пожара инергеном Архива Војводине, као и за надзор 

над извођењем радова. 

Средства за капитално одржавање зграда и објеката  планирана су у износу од 

130.484.926,80 динара, a утрошена су у износу од 94.845.272,00 динара (72,69%). 

 

ПРОГРАМ 1203 – Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва 

 



Индиректни корисници у области стваралаштва су: Српско народно позориште и Народно 

позориште –Narodno kazalište- Nepszinhaz Суботица, а делатност позоришта су припремање и 

извођење представа, као и других врста сценских уметности. Културни центар Војводине „Милош 

Црњански“, 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.  

 
Програмска активност 12031006 - Подршка раду установа у области стваралаштва  

 

Установа културе у области стваралаштва чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина су: 

Српско народно позориште, Народно позориште – Narodno kazalištе – Népszínház Суботица, 

Културни центар Војводине „Милош Црњански“, Издавачки завод „Форум“ и Војвођански 

симфонијски оркестар. Кроз ову програмску активност финансирају се зараде запослених, 

социјална давања и друга примања по основу рада, стални трошкови, набавка опреме и сви други 

расходи релевантних за релизацију програма и програмске делатности ових установа у укупном 

износу од 1.744.583.172,79 динара.  

 

Из општих прихода и примања буџета за установе културе планирана су укупна средства у износу 

од 1.438.250.970,59 динара, а утрошена су у износу од 886.783.085,55 динара, (61,66% од плана).   

 

Средства за плате, додатке и накнаде запослених (зараде) планирана су у износу од 

642.186.857,38 динара, a извршена су у износу од 437.443.553,73 динара (68,12% од плана). 

Средства за социјалне доприносе на терет послодавца планирана су у износу од 

112.900.748,05 динара, a извршена су у износу од 77.013.991,98 динара (68,21% од плана).  

Средства за накнаде у натури планирана су у износу од 10.989.884,00 динара, a утрошена су за 

набавку маркица за превоз запослених у градском саобраћају за долазак на рад и одлазак са 

рада у износу 4.567.562,85 динара (41,56% % од плана). 

За социјална давања запосленима планирана су средства у износу од 9.933.904,00 динара, a 

утрошена су за исплату отпремнина при одласку у пензију запослених радника у установама 

културе и помоћи у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге 

помоћи запосленом у износу од 4.969.532,41 динара (50,03% од плана).  

Средства за накнаде трошкова за запослене планирана су у износу од 22.004.028,00 динара, a 

утрошена су на име накнаде трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених у износу 

од 11.916.768,58 динара (54,16% од плана). 

За награде запосленима и остале посебне расходе планирано је 19.885.045,00 динара, а 

утрошена су средства у износу од 8.298.114,99 динара 41,73% од плана). 

Средства за сталне трошкове планирана у износу од 80.075.100,00 динара, а утрошена у износу 

од 57.149.747,69 динара (71,37% од плана), за трошкове платног промета и банкарских услуга, 

енергетске услуге, комуналне услуге, услуге комуникација, трошкова осигурања, закуп имовине 

и опреме и осталe трошковe. 



Средства за трошкове путовања планирана су у износу од 8.306.000,00  динара, а утрошена су 

у износу од 3.492.599,94 динара (42.05% од плана), за трошкове службених путовања у земљи и 

иностранству. 

Средства за услуге по уговору планирана су у износу од 56.838.607,68 динара, а утрошена су у 

износу од 23.874.850,63 динара (42,00% од плана), за трошковe административних услуга, 

компјутерских услуга, услуга образовања и усавршавања запослених, услуга информисања, 

стручних услуга, услуга за домаћинство и угоститељство, трошкова репрезентације  и осталих 

општих услуга. 

Средства за специјализоване услуге планирана су у износу од 145.127.746,48 динара, а утрошена 

су у износу од 102.923.794,32 динара (70,92% од плана), за услуге образовања, културе и спорта, 

медицинске услуге и остале специјализоване услуге. 

Средства за текуће поправке и одржавање планирана су у износу од 29.943.596,00 динара, а 

утрошена су у износу од 3.899.737,96 динара (13,02% од плана), за текуће поправке и одржавање 

зграда и објеката и текуће поправке и одржавање опреме. 

Средства за трошкове материјала планирана су у износу 30.247.000,00 динара, а утрошена у 

износу од 20.787.528,90 динара (68,73% од плана), за административни материјал, материјале 

за образовање и усавршавање запослених, материјале за саобраћај, материјал за образовање, 

културу и спорт, материјале за одржавање хигијене и угоститељства. 

Средства за пратеће трошкове задуживања планирана су у износу од 45.000,00 динара, а 

средства нису трошена у овом извештајном периоду.  

Средства за oстале дотације и трансфере планирана су у износу од 435.000,00 динара, , а 

утрошена су у износу од 152.841,00 динара (35,14% од плана), за извршење обавеза 

запошљавања особа са инвалидитетом у складу са Законом о професионалној рехабилитацији и 

запошљавању особа са инвалидитетом. 

Средства за накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су у износу од 1.257.000,00 

динара, a средства нису трошена у овом извештајном периоду. 

Средства за порезе, обавезне таксе, казне, пенале и камате планирана су у износу од 

1.155.000,00 динара, а утрошена су у износу од 200.960,00 динара (17,40% од плана). 

Средства за новчане казне и пенале по решењу судова планирана су у износу од 410.000,00 

динара, а утрошена су у износу од 251.808,57 динара (61,42% од плана). 

Средства за зграде и грађевинске објекте планирана су у износу од 10.510.000,00 динара, а 

утрошена у износу од 948.000,00 динара (9,02% од плана), за пројектно планирање. 

Средства за машине и опрему планирана су у износу од 254.860.054,00 динара, а утрошена су у 

износу од 128.691.692,00 динара (50,50% од плана), за набавку административне опреме и 

опреме за производњу, моторну, непокретну и немоторну опрему. 

Средства за нематеријалну имовину планирана су у износу од 1.140.400,00 динара, а средства 

нису трошена у овом извештајном периоду. 

 

У оквиру буџетских средстава остварена су средства Трансфера од других нивоа власти – 

средства из буџета Републике Србије (извор финансирања 07 07) у износу од 2.400.000,00 

динара: 



1. Од Министарства културе и информисања у износу 2.400.000,00 динара, средства су 

оствариле установе културе: Српско народно позориште у износу од 2.200.000,00 динара 

и то за пројекте: КОНКУРС 2022 - ПОЗОРИШТЕ - УМЕТНИЧКА ИГРА - пројекта Балет Ана 

Карењина и КОНКУРС 2022 - ПОЗОРИШТЕ - Позоришна представа "Последњи балкански 

вампир" - Дејан Дуковски, средства нису трошена у извештајном периоду; Културни 

центар Војводине „Милош Црњански“ у износу од 200.000,00 динара и то за пројекат 

Fellowship Novi Sad, средства су утрошена у целости.  

Средства из донација 

Средства из донација остварена су у укупном износу од 12.254.865,05 динара, а утрошена у 

износу од 8.099.249,01 динара из следећих извора: 

 донације од иностраних држава (извор 05 00) остварене су у износу од 9.434.865,05 

динара и то: Издавачки завод Форум је остварио средства за суфинансирање програмске 

делатности, средства су утрошена у износу од 5.667.524,52 динара.  

 добровољни трансфери од физичких и правних лица (извор 08 00) остварена су у износу 

од 2.820.000,00 динара, а оствариле су следеће установе културе: Народно позориште из 

Суботице остварило је донације у износу од 820.000,00 динара од Националног савета 

мађарске националне мањине из Суботице за трошкове организовања представа у 

оквиру програма гостовања и програмских трошкова у 2022. години, за организовање 

јубиларног концерта књижевног кафеа кАрц, средства су утрошена у износу од 

814.534,55 динара; Издавачки завод „Форум“ остварио је донацију у износу од 

2.000.000,00 динара од Националног савета мађарске националне мањине из Суботице 

за финансирање програмске делатности, средства су утрошена у износу од 1.617.189,94 

динара. 

Средства трансфера од других ниова власти (извор 07 00), приходни конто 7331 – Текући 

трансфере од других ниова власти,  остварени су у износу од 61.281.895,16 динара и то из: 

1. буџета Града Суботице: Народно позориште из Суботице за финансирање делатности у 

износу од 56.433.631,03 динара, средства су утрошена у износу од 56.383.029,50 динара. 

2. буџета Града Новог Сада остварена су средства у износу од 4.848.264,13 динара од тога: 

установа Војвођански симфонијски оркестар остварила je средства у износу од 

1.998.264,13 динара за финансирање пројекта Концерти Војвођанског симфонијског 

оркестра април/мај 2022., средства су утрошена у целости; Издавачки завод „Форум“ 

остварио je средства у износу од 350.000,00 динара за финансирање часописа Letunk, Hid 

и A  radio hangjatek nelkul nem igazi, средства нису трошена у извештајном периоду; 

Српско народно позориште остварило je средства у износу од 2.000.000,00 динара за 

финансирање пројекта: Театарски мостови и миграције – МЕФИСТО, средства су 

утрошена у целости; Културни центар Војводине "Милош Црњански" остварио je 

средства у износу од 500.000,00 динара за финансирање пројекта: Fellowship Novi Sad, 

средства су утрошена у целости. 

Додатна средства установа културе 



Из додатних средстава установе културе су оствариле сопствене приходе у износу од 

88.493.803,28 динара, и то: 

Извор финансирања 03 00 – Социјални доприноси у износу од 1.229.730,41 динара оствариле су 

установе културе и то Меморандумске ставке за рефундацију расхода за рефундацију трошкова 

за боловања преко 30 дана, средства су утрошена у целости;  

 

Извор финансирања 04 00 - Сопствени приходи буџетских корисника у износу од 87.259.072,87 

динара оствариле су све установе културе и то из следећих прихода (приходи од продаје добара 

и услуга у износу од 49.901.005,82 динара, приходе од споредне продаје добара и услуга у износу 

од 115.838,50 динара и мешовите и неодређене приходе у износу од 37.242.228,55 динара), 

средства су утрошена у износу од 80.558.902,88 динара;  

 

Извор финансирања 12 00 - Примања од отплате датих кредита и од продаје финансијске 

имовине у износу од  5.000,00 динара, остварило је Српско народно позориште, средства нису 

трошена.  

 

Средства суфицита из 2021. године утрошена су из нераспоређеног вишка прихода из ранијих 

година – додатна средства (извор финансирања 13 06) у износу од 5.060.263,28 динара и из 

неутрошених средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година (извор финансирања 15 

00) у износу од 2.678.408,59 динара. 

 

Пројекат 4009 - Пројекат Културног центра Војводине “Милош Црњански“ – Пројекат Хоме. 

   Music. Evropa) подржан средстима ЕУ фондова 

 

Пројектом је предвиђена подршка  активностима  Културног центра Војводине ''Милош 

Црњански'', као носиоца пројекта ProjekatHoMe – Home. Music. Europe (Kuća. Muzika. Evropa)  у 

земљи. Подршка реализацији трогодишњег пројекта изградње куће – звучне инсталације која ће 

бити направљена уз учешће уметника из земаља које учествују у пројекту (Мађарска, Аустрија, 

Шпанија и Србија) као и уз присуство признатих стручњака из ИТ тима Бинаура (Будимпешта) 

који се баве савременим звучним инсталацијама на више нивоа и са више медија.  

Пројекат је подржан средствима ЕУ Креативна Европа. Планирана су средства у 2022. години у 

износу од 3.966.763,54 динара и то: из извора 01 00 општи приходи и примања буџета 590.000,00 

динара, из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ 3.372.621,94 динара и из извора 15 00 - 

неутрошенa средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година 4.141,60 динара.  

Остварена средства износе 2.282.050,14 динара и то из извора 56 00 - Финансијска помоћ ЕУ. 

Средства су трошена у износу од 2.259.593,36 динара (56,96 % од плана). 

 

Средства за овај пројекат утрошена су на сталним трошковима у износу од 205.583,35 динара, 

трошковима путовања у износу од 334.402,05 динара, услугама по уговору у износу од  

 

 



746.227,50 AnHapa, cnequjanuzoloHuM ycnyzaMa y rsHocy oA 968.280,46 gnuapa v ua mamepujany

y r43Hocy og 5.100,00 Ar,rHapa,

oA rora yrporxeHa cy 14 cpeAcrea cyQNr-qmra 15 00 HeyrpouleHa cpeAcrBa 4oHaqrja, nomohr r
rpaHc$epa uz pannjux roAr4Ha y hsHocy og 4.141,60 AuHapa 14 ro KoA ycraHoBe KVarypHr ueurap

BoieoAN He " M N.noLU LlpFba Hcx14 ".


