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На основу члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 
Војводине („Службени гласник PC", бр. бр. 99/09, 67/12 -  Одлука УС, 18/20 -  др. закон и 111/21-др. 
закон), члана 6. став 1. тачка 5, 6, 13, 14, 20. и став 2. истог члана, члана 21a. и члана 77. Закона о 
култури („Службени гласник PC", бр. 72/09, 13/16, 30/16-испр., 6/20, 47/21 и 78/21), члана 6. Закона о 
Матици српској („Службени гласник PC", број 49/92), а у складу са Покрајинском скупштинском 
одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину („Службени лист АП Војводине", бр. 
54/22) и чланом 16. став 5. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(„Службени лист АП Војводине", бр. 37/14, 54/14 -  др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), 
покрајински секретар за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама доноси

РЕШЕЊЕ
О СУФИНАНСИРАЊУ ДЕЛА ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА И ФИНАНСИРАЊУ ОДНОСНО 
СУФИНАНСИРАЊУ РАСХОДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА МАТИЦЕ СРПСКЕ

У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ У 2023. ГОДИНИ

1. Додељују се средства МАТИЦИ СРПСКОЈ, адреса: Нови Сад, улица Матице српске број 1, ПИБ: 
100237923, матични број: 08034435, ЈББК: 81365 (у даљем тексту: Корисник) у укупном износу од 
7.000.000,00 динара, за суфинансирање дела текућих расхода и издатака Корисника и финансирање, 
односно суфинансирање, расхода за реализацију пројеката и програма у области културе у 2023. 
години, које ће реализовати Матица српска у 2023. години, а најкасније до 31. децембра 2023. године 
и то за :

- СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА ТЕКУЋИХ РАСХОДА И ИЗДАТАКА (у даљем тексту: део текућих 
расхода и издатака Корисника), средстава у укупном износу од 5.000.000,00 динара и за

- РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ (у даљем тексту: програми и 
пројекти Корисника), средства у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

2. Средства за суфинансирање дела текућих расхода и издатака и финансирање, односно 
суфинансирање пројеката и програма Корисника у 2023. години, у укупном износу од 7.000.000,00 
динара планирана су Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2023. годину, у оквиру Раздела 07 -  Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе 
с верским заједницама, функционална класификација 820 -  Услуге културе, програм 1202 -  
Унапређење система заштите културног наслеђа, програмска активност 1006 -  Подршка програмима 
Матице српске у области културе, економска класификација 4819 -  Дотације осталим непрофитним 
институцијама, извор финансирања 01 00 -  Општи приходи и примања буџета.

3. Обавезу доделе новчаних средстава Кориснику из буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2023. годину за суфинансирање дела текућих расхода и издатака Корисника и финансирање, односно 
суфинансирање пројеката и програма Корисника у 2023. години, у укупном износу наведеном у тачки 
1. овог решења, Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с верским 
заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) ће преузети на основу писаног уговора закљученог са 
Корисником за сваку намену, односно пројекат и програм, појединачно, а пренос средстава ће се 
реализовати издавањем посебних решења.

4. Део текућих расхода и издатака, као и пројекти и програми Корисника у 2023. години ће бити 
финансирани, односно суфинансирани, на основу достављених захтева Корисника, за сваку намену, 
односно пројекат и програм, појединачно, највише до укупног износа средстава планираних у 
Покрајинској скупштинској одлуци о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину, у складу 
са садржајем и наменом из тачке 1. овог решења и по одобрењу покрајинског секретара за културу, 
јавно информисање и односе с верским заједницама.
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5. Средства из тачке 1. овог решења Секретаријат ће уплатити на подрачун Корисника, који се 
води код Управе за трезор, у складу са приливом средстава у буџет Аутономне покрајине Војводине, 
односно са ликвидним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине и динамиком реализације 
активности.

6. Коришћење средства из тачке 1. овог решења подлеже контроли буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине у погледу примене закона у области материјално -  финансијског 
пословања и наменског и законитог коришћења средстава.

Корисник је у обавези да буџетској инспекцији омогуће несметану контролу коришћења средстава.

7. Корисник је дужан да средства из тачке 1. овог Решења користи према намени утврђеној 
писаним уговором за сваку активност, односно пројекат или програм појединачно, као и да 
Секретаријату достави наративни извештај о реализацији активности, пројеката и програма за које су 
му средства одобрена од стране Секретаријата и извештај о наменском коришћењу дозначених 
средстава, са пратећом финансијском документацијом, у року наведеном у уговору који је закључен 
између Секретаријата и Корисника.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 6. став 1. тачка 5, 6, 13, 14. и 20. Закона о култури, утврђено је да општи интерес у 
култури, између осталог, обухвата: стварање могућности за интензиван континуиран и усклађен 
културни развој; стварање услова за очување, развој, богаћење и промовисање културног наслеђа; 
откривање, евидентирање, прикупљање, истраживање, утврђивање, чување, одржавање и коришћење 
културних добара; програме и пројекте установа културе, удружења у култури и других субјеката у 
култури који својим квалитетом доприносе развоју културе и уметности; обезбеђивање услова за 
доступност културних садржаја, као и подстицање стручних и научних истраживања у култури, a 
ставом 2. истог члана утврђено је да се средства за остваривање општег интереса у култури обезбеђују 
у буџету Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

Чланом 21a. Закона о култури, утврђено је да Матица српска ужива посебну бригу, сходно 
значају за националну културу, док је чланом 77. Закона о култури утврђено, између осталог, да 
Република Србија, аутономна покрајина и јединице локалне самоуправе могу суфинансирати текуће 
расходе и издатке установа и других субјеката у култури који се не финансирају редовно из њихових 
буџета, ако својим програмима трајније задовољавају културне потребе грађана на одговарајућем 
подручју, да висина средстава за суфинансирање текућих расхода и издатака не може премашити 
износ од 45% од укупних текућих расхода и издатака и да Министарство, надлежни орган аутономне 
покрајине, односно орган јединице локалне самоуправе и установа, односно други субјекат у култури, 
за наведену намену, закључују посебан уговор о суфинансирању текућих расхода и издатака који важи 
до краја фискалне године.

Чланом 6. Закона о Матици српској утврђено је да се средства за обављање послова и 
остваривање својих циљева, ова институција обезбеђују из буџета Републике Србије и буџета других 
територијалних јединица.

У складу са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 
2023. годину и Финансијским планом Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама за 2023. годину, у оквиру Раздела 07 - Покрајински секретаријат за 
културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, функционална класификација 820 -  
Услуге културе, програм 1202 -  Унапређење система заштите културног наслеђа, програмска активност 
1006 -  Подршка програмима Матице српске у области културе, економска класификација 4819 - 
Дотације осталим непрофитним институцијама, извор финансирања 01 00 -  Општи приходи и примања 
буџета, планирана су средства у укупном износу од 7.000.000,00 динара за подршку програмима и 
пројектима Матице српске у области културе.

Обавезу доделе новчаних средстава у складу са тачком 1. овог решења, Секретаријат ће 
преузети по достављеним захтевима Корисника, за сваку намену, односно пројекат и програм 
појединачно и на основу писаних уговора закључених са Корисником за сваку одобрену намену, 
односно пројекат и програм посебно, укупно до износа одобреног Покрајинском скупштинском одлуком 
о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину. За намену наведену у тачки 1. овог решења, 
сагласно члану 56. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник PC", бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 
95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 -  др. закон и 138/22) пренос средстава ће се релизовати 
доношењем посебних решења, на основу уговора, у складу с ликвидним могућностима покрајинског 
буџета и динамиком реализације програма, односно пројекта Корисника.



Како Корисник у вршењу своје делатности - пружању услуга, исте не продаје на тржишту по 
тржишним условима, то исплатом средстава из тачке 1. овог решења не постоји опасност од 
нарушавања конкуренције на тржишту, сходно члану 3. став 1. Закона о контроли државне помоћи 
(„Службени гласник PC", бр. 73/19). У складу са изнетим, предметна исплата не подлеже поступку 
претходне контроле на начин прописан Законом о контроли државне помоћи коју врши Комисија за 
контролу државне помоћи.

Корисник је дужан да активности, односно пројекте и програме реализује у складу са планом 
реализације и да дозначена средства користи наменски, као и да Секретаријату поднесе писане 
извештаје о реализацији активности, односно пројеката и програма из тачке 1. овог решења и 
извештаје о утрошку средстава за њихову реализацију, са пратећом финансијском документацијом, у 
року и на начин утврђен тачком 7. овог решења.

Коришћење средстава из тачке 1. овог решења подлеже контроли буџетске инспекције 
Аутономне покрајине Војводине, те је Корисник дужан да омогући несметану контролу наменског и 
законитог коришћења средстава по предмету овог решења.

Чланом 16. став 5. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи, утврђено је да се 
решењем одлучује о појединачним стварима, у складу са прописима, а чланом 24. став 2. исте одлуке, 
прописано је да покрајински секретар представља покрајински секретаријат и доноси акта за која је 
овлашћен.

На основу изложеног, решено је као у диспозитиву.

Ово решење се објављује на сајту Покрајинског секретаријата за културу, јавно информисање и 
односе с верским заједницама.

Поука о правном средству: Против овог решења може се поднети приговор покрајинском 
секретару за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, ради преиспитивања, у 
року од осам дана од дана достављања решења.

Приговор на Решење не одлаже извршење Решења.

Доставити:
1. Матици српској
2. Покрајинском секретаријату за финансије
3. Архиви


