
Извршење јануар – јун 2021. 
по Конкурсу за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва у АП Војводини у 2021. години 

ПРОГРАМ 1203 - Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва,  
ПА 1002 - Подршка филмској уметности и осталом аудиовизуелном стваралаштву 
Функционална класификација 820 - Услуге културе 
Извор финансирања 01 00 – Општи приходи и примања  буџета 

У области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва, по јавном Конкурсу за суфинансирање пројеката из области филмске уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва 
у АП Војводини у 2021. години, планирана су средства у укупном износу од 45.000.000,00 динара, а извршена, у периоду од јануара до јуна 2021. године, у износу од 26.100.000,00 динара, 
односно 58% од плана. 

Од укупно планираних 45.000.000,00 динара распоређених по следећим економским класификацијама: 

економска класификација износ новчаних средстава извршење јануар - јун 

4511 – текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 
организацијама 

4.000.000,00 динара 4.000.000,00 динара 

4541 – текуће субвенције приватним предузећима 35.000.000,00 динара 21.000.000,00 динара 

4819 – дотације осталим непрофитним институцијама 6.000.000,00 динара 1.100.000,00 динара 

пренета су средства следећим корисницима: 

4511 – текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

р. 
бр. 

број 
предмета 

место корисник пројекат 
одобрен износ 

(РСД) 
време реализације исплаћен износ 

1 
137-451-
1862/2021-02 

Суботица 
OTVORENI 
UNIVERZITET SUBOTICA 

28. Фестивал европског филма Палић 4.000.000,00 09. - 23. јул 2021. 4.000.000,00 

4541 – текуће субвенције приватним предузећима 

р. 
бр. 

број 
предмета 

место корисник пројекат 
одобрен износ 

(РСД) 
време реализације исплаћен износ 

2 
137-451-
1953/2021-02 

Београд 
CRATER STUDIO - 
OGRANAK CRATER 
PRODUCTION 

Играно-документарни филм ДРАВА - РЕЧНИ 
МОНИТОР (радни назив) 

10.000.000,00 мај 2020. - август 2022. 10.000.000,00 (из ТБР)* 

3 
137-451-
2009/2021-02 

Београд BESNE SLIKE 
Документарни филм Мирослав Чангаловић: Век 
доајена опере 

5.000.000,00 октобар 2020. - март 2022. 5.000.000,00 (из ТБР)* 

4 
137-451-
1920/2021-02 

Београд Blue butterfly Играна ТВ серија Пупин  2.000.000,00 2021. - 2022. 2.000.000,00 

5 
137-451-
1898/2021-02 

Београд ZILLION FILM 4. Равно Село филм фестивал 4.000.000,00 28. јун - 04. јул 2021. 4.000.000,00 

4819 – дотације осталим непрофитним институцијама 

р. 
бр. 

број 
предмета 

место корисник пројекат 
одобрен износ 

(РСД) 
време реализације исплаћен износ 

6 
137-451-
1918/2021-02 

Панчево 
МЦ "Карика уметност 
наука" Панчево 

21. Филмска колонија Делиблатски песак 2021 300.000,00 прва половина јула 2021. 300.000,00 

7 
137-451-
1905/2021-02 

Нови Сад 
Интеркултурални 
театар III/40 

5. Међународни филмски фестивал кратког метра са 
ромском темом ФРОМ "АНЂЕО ЧУВАР" 

300.000,00 27. - 29. август 2021. 300.000,00 

8 
137-451-
1939/2021-02 

Нови Сад 
"Тесла глобал форум" 
Нови Сад 

2. Међународни фестивал ратног филма ДАН 
ПОБЕДЕ 

500.000,00 25. – 30. јун 2021. 500.000,00 

укупно: 26.100.000,00 



* НАПОМЕНА: Део средстава (15.000.000,00 динара  - 4541) обезбеђен је Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 број: 401-9/2021-47, од 02. априла 2021. године. 


