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Општина Нови Бечеј обавештава да је 
 

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

 
расписао 

 
КОНКУРС 

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈАКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ  
И ОСТАЛОГ АУДИО-ВИЗУЕЛНОГ СТВАРАЛАШТВА У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ 

 
Предмет конкурса јесте подршка пројектима на територији АП Војводине у области филмске 
уметности и осталог аудио-визуелног стваралаштва и то:  

• производња домаћих играних и документарних филмова и серијала, 
• комбинација домаћег играног филма и документарног филма или серијала. 

Право учешћа на конкурсу имају:  

• привредна друштва и предузетници, чије је седиште на територији АП Војводине, 
регистровани за производњу кинематографских дела и аудио-визуелних производа; 

• удружења у култури, чије је седиште на територији АП Војводине.  
На конкурсу, под наведеним условима, могу да учествују и подносиоци пријаве из Републике 
Србије, чије је седиште ван територије АП Војводине, уколико испуњавају бар један од 
критеријума:да су идеја, тема и садржај филма или серијала у вези с културним простором АП 
Војводине; да значајан део чланова филмске екипе чине аутори и/или филмски радници с 
територије АП Војводине; да ће филм или серијал у целости или делом бити снимљен на 
територији АП Војводине. 

Укупан износ средства је 40.000.000,00 динара, али секретаријат ће суфинансирати до 50% 
буџета продукције пројекта, осим када су у питању филмови сложеног садржаја и нискобуџетни 
филмови, где је могуће суфинансирати до 90% буџета продукције. 
 
Рок за достављање пријава је до 25.11.2019. године. 
 
За више информација обратите се: Покрајинском секретаријату за културу, јавно 
информисање и односе с верским заједницама путем сајта 
http://www.kultura.vojvodina.gov.rs/konkursi-iz-oblasti-kulture/, или путем телефона код Наташе 
Матијевић 021/487 4714 или путем електронске поште natasa.matijevic@vojvodina.gov. 
 

Службеник канцеларије за ЛЕР, Марина Макер 


