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На основу члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине
(„Сл. гласник РС”, бр. 99/09 и 67/12 –одлука УС), члана 76. Закона о култури („Сл. гласник РС″, бр. 72/09,
13/16 и 30/16 – испр.), и члана 11. и 12. став 1 Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине
Војводине за 2016. годину („Сл. лист АПВ″, бр. 54/15 и 54/16-ребаланс), члана 16. и 24. став 2. Покрајинске
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ″, бр. 37/14 и 54/14 – др. одлука и 37/16), члана 2, 4,
20 и 23. Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор програма и пројеката у култури који се
финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ″, бр. 3/16), и члана 6.
Одлуке о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине по конкурсима у
области културе у 2016. години („Сл. лист АПВ″, бр. 59/16), Решења Комисије за контролу државне помоћи
број: 110-00-00002/1/2016-01 од 14. марта 2016. године, а по спроведеном Конкурсу за финансирање суфинансирање подстицања извођачке тамбурашке уметничке продукцији од изузетног значаја у 2016. години и
на основу предлога Комисије за доделу средстава за финансирање - суфинансирање подстицања извођачке
тамбурашке уметничке продукцији од изузетног значаја у 2016. години, покрајински секретар за културу, јавно
информисање и односе с верским заједницама д о н о с и :

РЕШЕЊЕ

о расподели средстава по Конкурсу за финансирање - суфинансирање
подстицања извођачке тамбурашке уметничке продукције од изузетног значаја у 2016. години
– са Раздела 06, функционална класификација 820, извор финансирања 01 00,
програм 1203 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,
програмска активност 1004 Подршка развоју музичког стваралаштва –
1. Додељују се средства за финансирање - суфинансирање подстицања извођачке тамбурашке
уметничке продукције од изузетног значаја у 2016. години уметничким удружењима и невладиним
организацијама регистрованим за обављање делатности у култури, (у даљем тексту: Корисници), у укупном
износу од 2.500.000,00 динара (словима: дваипомилионадинара и 00/100):
по класификацији корисника:
2.500.000,00 динара
4819 - Дотације осталим непрофитним организацијама
2. Средства из тачке 1. овог решења Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе с
верским заједницама (у даљем тексту: Секретаријат) уплатиће на наменске подрачуне Корисника отворене код
Управе за трезор сходно Правилнику о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о
условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за трезор („Сл. гласник РС″, бр. 113/13, 8/14
и 24/16), у складу са приливом средстава у буџет АП Војводине, односно са ликвидним могућностима буџета,
сходно члану 12. став 1. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2016.
годину.
3. Коришћење средства из члана 1. овог решења подлеже контроли интерне финансијске контроле
Секретаријата и буџетске инспекције АП Војводине у погледу примене закона у области материјално –
финансијског пословања и наменског и законитог коришћења средстава. Корисници су, као примаоци
средстава, у обавези да интерној финансијској контроли Секретаријата и буџетској инспекцији омогуће
несметану контролу коришћења средстава и да трајно чувају предметну финансијску документацију.
4.Корисници су дужни да Секретаријату доставе извештај о реализацији пројекта и извештај о наменском
коришћењу дозначених средстава, у року од 15 (словима: петнаест) дана по завршетку пројекта, односно до
рока који ће бити дефинисан уговором са сваким Корисником појединачно.
5. Обавезу финансирања - суфинансирања пројеката и доделе новчаних средстава Корисницима из буџета
АП Војводине за 2016. годину Секретаријат ће преузети на основу писаног уговора закљученог са сваким
корисником појединачно, а пренос средстава ће релизовати издавањем посебног/их решења на основу
уговора.

