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На основу члана 30. став 1. тачка 5. и чл. 33. и 35. став 1. 
Покрајинске скупштинске одлуке о Влади Аутономне Покраји-
не Војводине (‘’Службени лист АПВ’’, број 4/10), а у вези са чла-
ном 5. Одлуке о отварању буџетског фонда за средства пренета 
од Фонда за развој Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени 
лист АПВ’’, број 4/12), чланом 4. и 6. тачка 1. Закона о развојном 
фонду Аутономне Покрајине Војводине (‘’Службени гласник 
РС’’, број 124/12), чланом 8. Покрајинске скупштинске одлуке о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину (‘’Служ-
бени лист АПВ’’, број: 39/12 и 26/13-ребаланс), Влада Аутономне 
Покрајине Војводине, на седници одржаној 21. октобра 2013. го-
дине,  д о н е л а  је

О Д Л У К У 
О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОДЕЛЕ

 КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА МАЛИМ И СРЕДЊИМ 
ПРЕДУЗЕЋИМА СА СЕДИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ

 АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
 ЗА ТРАЈНА ОБРТНА СРЕДСТВА

Члан 1.

Овом одлуком утврђују се услови и начин доделе кредитних 
средстава малим и средњим предузећима са седиштем на терито-
рији Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: корисни-
ци кредита) за трајна обртна средства (у даљем тексту: кредит). 

Циљ кредитирања је да омогући подстицај пословања малим 
и средњим предузећима, а ради обезбеђивања континуитета по-
словних процеса и ликвидности.

Члан 2.

Средства у износу од 400.000.000,00 динара (словима: четирис-
тотине-милионадинара и 00/100) за намене из члана 1. ове одлу-
ке, обезбеђују се из средстава која су планирана Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине 
за 2013. годину, у разделу 03 Влада Аутономне Покрајине Војво-
дине, Глава 0301 Буџетски фонд за средства пренета од Фонда за 
развој Аутономне Покрајине Војводине, функционална класифи-
кација 411 Општи економски и комерцијални послови, економска 
класификација 621 Набавка домаће финансијске имовине.

Члан 3.

Развојни фонда Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови 
Сад (у даљем тексту: Фонд), расписује конкурс за доделу кредит-
них средстава малим и средњим предузећима. 

Све активности везане за доделу и реализацију кредита за 
рачун Владе Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: 
Покрајинска влада), врши Фонд, у складу са условима предвиђе-
ним овом одлуком и утврђеним процедурама пословања и актима 
Фонда. 

Одлуку о додели кредита доноси Надзорни одбор Фонда. 
Међусобни односи између Покрајинске владе и Фонда уређују 

се уговором.

Члан 4.

Средства за намене из члана 1. ове одлуке не могу се користити 
за: 

1) производњу и промет нафте и нафтних деривата; 
2) производњу и продају оружја и војне опреме; 
3) организовање игара на срећу, лутрија и сличних делат-

ности; 
4) производњу и промет било ког производа или актив-

ности које се према домаћим прописима или међународ-
ним конвенцијама и споразумима сматрају забрањеним.

Члан 5.

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита су: 
1. меница и менично овлашћење дужника
2. меница и менично овлашћење власника дужника и 
3. гаранција пословне банке или заложно право првог реда 

на непокретности. 
Заложним правом првог реда на грађевинским објектима могу 

се обезбедити кредити у износу од највише 1.500.000,00 динара, 
при чему тржишна вредност  грађевинског објекта који је пред-
мет залоге, мора бити најмање три, а највише шест пута већа од 
износа одобреног кредита. 

Уколико је инструмент обезбеђења заложно право првог реда 
на пољопривредном земљишту, тржишна вредност ове врсте 
обезбеђења мора бити   најмање 1,3 пута већа од износа одобре-
ног кредита.

Члан 6.

Кредити  по овој одлуци одобраваће се дугорочно, са роком 
отплате до 36 месеци. 

Период почека (грејс период)  траје шест месеци и укључен је у 
рок утврђен у ставу 1. овог члана.  

Кредити се одобравају са валутном клаузулом. 
Отплата кредита вршиће се у тромесечним ануитетима. 
Минимални износ кредита је 1.000.000,00 динара, а максимал-

ни износ 20.000.000,00 динара.  
Каматна стопа на годишњем нивоу је фиксна и утврђује се у 

висини од: 
- 3% за кредите обезбеђене гаранцијом пословне банке и
- 4% за кредите обезбеђене заложним правом првог реда 

на непокретности. 

Члан 7.

О додели и реализацији кредита и извршавању уговорних 
обавеза корисника кредита, Фонд ће тромесечно извештавати 
Покрајинску владу.

Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  
у  “Службеном листу Аутономне Покрајине Војводине”. 
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На основу члана 62. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник 
РС”, број: 99/09 и 67/2012 – одлука УС), члана 22. и члана 36. став 
2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (“Сл. 
лист АПВ”, бр. 4/2010, 4/2011, 20/2012 и 26/2012), члана 8. раздео 
06, члана 21. став 4. и члана 23. став 1. Покрајинске скупштинске 
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годи-
ну (“Службени лист АПВ”, број: 39/12) и члана 5. Правилника за 
суфинансирање пројеката подстицања информативних садржаја 
медија, 132 Број: 642-5/2013, Покрајински секретаријат за културу 
и јавно информисање расписује:

КОНКУРС
 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПОДСТИЦАЊА 

ИНФОРМАТИВНИХ САДРЖАЈА МЕДИЈА ЗА 2013. 
ГОДИНУ

Укупан износ средстава који се расподељује је 

1.645.000 динара

за медије којима су оснивачи привредна друштва (приватна 
предузећа)

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање  су-
финансира наjвише до 75% вредности проjекта.

Конкурсом за суфинансирање пројеката подстицања инфор-
мативних садржаја медија одобравају се средства за реализацију 
пројеката увођења, побољшања или проширења програмских 
садржаја у писаним или електронским јавним гласилима, који се 
дистрибуирају или емитују у Аутономној Покрајини Војводини, а 
од посебног су значаја за јавно информисање грађана Аутономне 
Покрајине Војводине, укључујући и Интернет странице уписане 
у регистар јавних гласила.  

Средства се одобравају за следеће намене: суфинансирање про-
изводње нових и обновљених програмских садржаjа, афирмацију 
мултикултуралности, развој вишејезичности и интеркултурали-
зма у јавним гласилима значаjним за остваривање jавног интереса 
грађана Војводине, што подразумева увођење, побољшање  или 
проширење  програмских садржаја у новинама или електронским 
јавним гласилима на српском језику и на језицима националних 
заједница, који се посебно односе на економску, друштвену и 
културну проблематику, мањинске друштвене групе, питања из 
области социјалне заштите, друштвене бриге о деци, положаја 
младих или старијих грађана, родну равноправност, заштиту жи-
вотне средине.

I ПРЕДМЕТ, ЦИЉ И КРИТЕРИЈУМИ 

Предмет конкурса jе: суфинансирање нових  или обновљених 
садржаjа jавних гласила значаjних за остваривање jавног интере-
са грађана Војводине у области информисања. 

Циљ конкурса jе подстицање плурализма медијских садржаја, 
подизање квалитета и разноврсности јавног информисања, афир-
мација мултикултуралности, развој интеркултурализма, подсти-
цање вишејезичних програма, унапређење програмских садржаја 
јавних гласила, развој образовања и неговање језика и културе 
у Аутономној Покрајини Војводини, информисање о европским 
вредностима и развијање грађанске свести креирањем и про-
изводњом нових садржаја или путем побољшања и иновирања 
постојећих садржаја, који се односе посебно на актуелну еко-
номску и укупну друштвену проблематику, питања из области 
социјалне заштите, друштвене бриге о деци, положаја младих 

и старијих грађана, родну равноправност, мањинске друштвене 
групе, заштиту животне средине и одрживи развој, афирмацију 
демократских принципа и друге актуелне теме. 

Критериjуми за оцењивање проjеката су: значаj проjекта за 
остваривање права на jавно информисање грађана Војводине на 
нивоу Покрајине, региона, града или општине, квалитет, кре-
ативност, актуелност и значаj проjекта за унапређење права на 
информисање и jезичког и културног идентитета припадника 
националних заjедница у Аутономној Покрајини Војводини, фи-
нансиjска конструкциjа коjа гарантуjе изводљивост и одрживост 
проjекта. Предност имају пројекти  који су доступни већем броjу 
корисника и програми вишејезичног, мултикултурног и интер-
културалног садржаjа. 

II УСЛОВИ, ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

Предложени проjекат се мора реализовати преко jавног гласи-
ла које је од посебног значаја за јавно информисање грађана Ау-
тономне Покрајине Војводине.

Право подношења пријаве на конкурс имаjу оснивачи јавних 
гласила, и то: привредна друштва (приватна предузећа) и аудио 
и видео продукције које имају потписане уговоре о емитовању са 
емитерима радијског и телевизијског програма, који су уписани у 
Регистар јавних гласила.  

На конкурсу не могу учествовати :
- oснивачи јавних гласила који већину прихода остварују 

од претплате или друге месечне надокнаде за своје услу-
ге,  

- оснивачи јавних гласила који примају субвенцију по дру-
гом основу из Буџета Аутономне Покрајине Војводине.

Подносиоци пријаве  могу подне-
ти само један предлог пројекта по јавном гласилу. 

III ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА, ОДЛУЧИВАЊЕ И РОКОВИ

Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински 
секретар за културу и јавно информисање. 

Конкурсна комисија неће разматрати:
- пријаве подносилаца који не испуњавају услове по кон-

курсу, односно немају право учешћа на конкурсу, 
- неблаговремено поднете приjаве,  
- пројекте који нису у складу са утврђеном наменом сред-

става из Правилника за суфинансирање пројеката под-
стицања информативних садржаја медија,

- непотпуне пријаве,
- пријаве подносилаца којима су раније одобрена сред-

ства, а нису поднели извештај о наменском коришћењу 
истих,

- пријаве са непотпуном документацијом,
- пријаве које нису поднете на одговарајућем обрасцу Се-

кретаријата.
Коначно решење о расподели средстава доноси покрајински се-

кретар, на предлог конкурсне комисије, и против тог решења не 
може се употребити правно средство. Решење о расподели сред-
става је акт располагања против којег се не може водити управни 
спор. Резултати конкурса биће обjављени на интернет страници 
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање : 
www.kultura.vojvodina.gov.rs

Суфинансирање ће бити одобрено у складу са могућностима 
Буџета Владе Аутономне Покрајине Војводине. 

Конкурс jе отворен до 4. новембра 2013. године.

IV ПРИЈАВЕ И ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА КОНКУРСОМ

Приjаве на конкурс, уз пратећу документациjу, подносе се на 
формуларима коjи се могу наћи на саjту: : www.kultura.vojvodina.
gov.rs 

Пратећа документација:
- фотокопија решења о упису оснивача у Регистар при-

вредних субјеката
- фотокопија решења о упису у Регистар јавних гласила
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- фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју

- потписан уговор о емитовању са емитерима радијског и 
телевизијског програма (за аудио и видео продукције), 
који су уписани у Регистар јавних гласила.

 
Приjаве се обавезно подносе на следећи начин:  

1. Два примерка путем поште на адресу: 
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање, Бу-

левар Михајла Пупина 16, са назнаком за Конкурс за суфинанси-
рање пројеката подстицања информативних садржаја медија.

2. Један примерак путем електронске поште на:
e-mail: mediji.psinf@gmail.com 

са назнаком за Конкурс за суфинансирање пројеката подсти-
цања информативних садржаја медија.

Корисник средстава је дужан да пројекат реализује до 31. де-
цембра 2013. године и да Покрајинском секретаријату за култу-
ру и јавно информисање достави извештај о наменском утрошку 
средстава, најкасније 15 дана након реализације пројекта, на фор-
муларима који се могу наћи на сајту Покрајинског секретаријата 
за културу и јавно информисање: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Додатне информациjе се могу добити на телефон 021/487 42 
74.

Потпредседник Владе АПВ
и покрајински секретар за културу

и јавно информисање
Славиша Грујић,с.р.

794.

На основу члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине (“Службени гласник 
Републике Србије“, број: 99/09 и 67/12 - одлука УС), члана 36. 
Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи (“Служ-
бени лист АП Војводине“, број: 40/12 - пречишћен текст), Пра-
вилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Ауто-
номне Покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 1/13) 
и Одлуке о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине по конкурсима у области култу-
ре у 2014. години коју је донео покрајински секретар за културу и 
јавно информисање, број: 132-451-4632/2013-04 од 16.10.2013. го-
дине, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

расписује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА 

И  ПРОЈЕКAТА  У КУЛТУРИ
 У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ УМЕТНИЧКОГ 

СТВАРАЛАШТВА
 АП ВОЈВОДИНЕ У 2014. ГОДИНИ

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

 Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање су-
финансираће у 2014. години програме и пројекте у култури у об-
ласти савременог уметничког стваралаштва АП Војводине који 
се односе на:

1. музичко и музичко-сценско стваралаштво (снимање ау-
торског материјала, концерти, фестивали, радионице, 
плес)

2. ликовно и примењено стваралаштво (изложбе, колоније, 
радионице)

3. књижевно стваралаштво (манифестације, фестивали, на-
граде, колоније)

4. позоришно стваралаштво (позоришне представе, фести-
вали, радионице, награде)

5. филмскe презентације и филмске радионице
6. видео и мултимедијално стваралаштво
7. међурегионалну сарадњу (у оквиру тачака 1.- 6.)

II УСЛОВИ KОНКУРСА

1. На  Конкурсу могу да учествују искључиво правна лица као 
што су: установе културе чији оснивач није Аутономна Покраји-
на Војводина, уметничка удружења, културни центри, невлади-
не организације и друга правна лица која испуњавају све услове 
из члана 5. Правилника о начину, критеријумима и мерилима 
за избор пројеката у култури који се финансирају и суфинанси-
рају из буџета Аутономне Покрајине Војводине (у даљем тексту: 
Правилник) а чији се пројекти/програми реализују и презентују 
на територији АП Војводине, као и пројекти/програми који про-
мовишу савремено уметничко стваралаштво региона у земљи и 
иностранству, а који својим уметничким квалитетом и значајем 
доприносе развоју и промоцији савременог уметничког ствара-
лаштва АП Војводине у Републици Србији и иностранству (у 
даљем тексту: Подносилац пријаве).

2. Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са најви-
ше три пројекта или програма. Пријава и приложена документа-
ција се подноси у једном примерку.

3. Пријавa на Kонкурс подноси се искључиво на обрасцу кон-
курсне Пријаве за програме и  пројекте у култури у области 
савременог уметничког стваралаштва и може се  преузети у 
просторијама Покрајинског секретарија за културу и јавно инфо-
рмисање, Булевар Михајла Пупина 16. Нови Сад или на интернет 
страници www.kultura.vojvodina.gov.rs.

За тачност података унетих у Упитник одговара Подносилац 
пријаве.

4. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је од 18. октобра до 18. 
новембра 2013.  године.

5. Уз оверену и потписану пријаву се подноси: 
- фотокопија Потврде о регистрацији подносиоца прија-

ве код надлежног органа са описом делатности за коју је 
подносилац регистрован (уколико је дошло до промена 
у односу на постојеће податке у Изводу, доставити и ко-
пију Решења којим су те промене одобрене), 

- фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју  и 

- алтернативно: мишљење, препорука или рецензија 
о пројекту (највише на једној страни а препоруку, 
мишљење или рецензију не може дати особа која учест-
вује у организацији или извођењу програма).

6. Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду (зграда Владе АП Војводине 
– писарница, у периоду од 9 до 14 часова) или се упућују поштом 
на адресу:

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16

Конкурс за суфинансирање програма и  пројекaта у култури 
у области савременог уметничког стваралаштва АП Војводине у 
2014. години 

7. Секретаријат задржава право да од Подносиоца пријаве који 
су благовремено поднели пријаве по потреби затражи додатну до-
кументацију и информације.

8. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са 
непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или 
електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и 
пријаве корисника којима је Покрајински секретаријат за  кул-
туру и јавно информисање током 2013. године доделио средства 
на име суфинансирања програма и пројеката у области културе, 
а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се узи-
мати у разматрање

9. О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује 
комисија коју образује  Секретаријат, на основу чега покрајински 
секретар за културу и јавно информисање доноси одлуку о распо-
ређивању средстава која ће бити објављена на званичној интернет 
страници Секретаријата.
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10. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавести-
ти Подносиоца пријаве. 

11. Пријаве и приложена документација се не враћају подно-
сиоцима.

12. Све информације о Конкурсу могу се добити и путем те-
лефона :

021/487 4560 - музичко, музичко-сценско стваралаштво

021/487 4507 - ликовно и примењено стваралаштво, књи-
жевно стваралаштво

021/487 4264
- позоришно стваралаштво,  филмскe 

презентације и филмске радионице,  видео и 
мултимедијално стваралаштво

021/487 4642 - међурегионална сарадња

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање су-
финансираће програме и пројекте који задовољавају све опште 
услове наведене у члану 5. и најмање три критеријума  наведена у 
члану 21. Правилника.

795.

На основу члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гла-
сник РС’’, бр. 99/09 и 67/12 –одлука УС), члана 36. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП 
Војводине“, брoj: 40/12 - пречишћен текст), Правилника о начи-
ну, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који 
се финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл. лист АП Војводине“, брoj: 1/13) и Одлуке о 
спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2014. го-
дини, коју је донео покрајински секретар за културу и јавно инфо-
рмисање, број: 132-451-4632/2013-04 од 16. октобра 2013. године, 
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

расписује

КОНКУРС 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОИЗВОДЊЕ 

ДУГОМЕТРАЖНИХ ИГРАНИХ, КРАТКОМЕТРАЖНИХ
 И ДОКУМЕНТАРНО-ИГРАНИХ,

 ДОКУМЕНТАРНИХ И АНИМИРАНИХ
 ФИЛМОВА У 2014. ГОДИНИ

I ДОДЕЛА СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање (у 
даљем тексту: Секретаријат) суфинансираће у 2014. години про-
изводњу дугометражних играних, краткометражних и докумен-
тарно-играних, документарних и анимираних филмова, и то по 
класификацији корисникa.

II ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА

1. На Конкурсу могу да учествују искључиво правна лица (у 
даљем тексту: Подносилац пријаве) и то:

· за суфинансирање производње дугометражних играних 
филмова могу се пријавити само приватна предузећа ре-
гистрована за производњу кинематографских дела и ау-
дио-визуелних производа;

· за суфинансирање производње краткометражних, доку-
ментарних, документарно-играних и анимираних фил-
мова, поред приватних предузећа, могу се пријавити и 
невладине организације регистрованe претежно за оба-
вљање делатности у култури.

2. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријава – Кон-
курс за производњу дугометражних играних, краткометражних, 
документарних,  документарно-играних и анимираних филмова 
у 2014. години, који се може преузети на званичној интернет стра-
ници Секретаријата: http://www.kultura.vojvodina.gov.rs

Додатне информације могу се добити у Секретаријату, на теле-
фон 021/487-4714 или на е-mail: natasa.matijevic@vojvodina.gov.rs.

3. Уз пријаву се обавезно подноси:
- потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица 

Подносиоца пријаве;
- копија Решења Агенције за привредне регистре (АПР) о 

упису у Регистар - са описом делатности за коју је регис-
трован; 

- сви прилози који су наведени у пријави.
За тачност података унетих у пријаву одговара Подносилац 

пријаве.
4. Рок за подношење пријаве на Конкурс је од 18. октобра до 18. 

новембра 2013. године.
5. Пријаве се подносе у 1 (једном) потписаном и овереном при-

мерку лично - предајом писарници покрајинских органа управе у 
Новом Саду (зграда Владе АП Војводине) или се упућују поштом 
на адресу: 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
(Конкурс за производњу дугометражних играних, кратко-

метражних
и документарно-играних, документарних и анимираних фил-

мова у 2014. години)

6. Секретаријат задржава право да од подносилаца који су бла-
говремено поднели пријаве по потреби затражи додатну доку-
ментацију и информације.

7. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са 
непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или 
електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и 
пријаве подносилаца којима је Секретаријат током 2013. године 
доделио средства за суфинансирање програма и пројеката у обла-
сти културе, а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, 
неће се узимати у разматрање.

8. О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује 
комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински 
секретар за културу и јавно информисање доноси одлуку о распо-
ређивању средстава која ће бити објављена на званичној интернет 
страници Секретаријата.

9. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити 
Подносиоца пријаве.

10. Пријаве и приложена документација се не враћају подно-
сиоцима.

III  ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА 

Поред пријаве поднете на обрасцу Упитника, потребно је дос-
тавити и:

· два примерка сценарија (за анимиране филмове обавез-
но доставити књигу снимања - storyboard);

· две потписане рецензије;
· листу аутора са кратком биографијом;
· детаљан финансијски план за реализацију филма;
· износ средстава подносиоца пријаве у финансирању ре-

ализације филма;
· податке о обезбеђеним средствима из буџета и/или на 

основу удруживања средстава са домаћим или страним 
партнерима, донаторима и сл. (са доказима о њиховом 
учешћу у финансирању филма).

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 
суфинансираће у 2014. години производњу дугометражних иг-
раних, краткометражних и документарно-играних, документар-



21. октобар 2013. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 40 - Страна 1201

них и  анимираних филмова, на основу конкурсних пријава које 
испуњавају све наведене формалне захтеве и услове Конкурса и 
задовољавају један или више критеријума:

- да су од посебног друштвеног значаја за кинематогра-
фију и да доприносе развоју кинематографије у АП 
Војводини;

- да у садржинском и уметничком погледу представљају 
значајан допринос у области уметничког стваралаштва;

- да доприносе афирмацији младих стваралаца;
- да својим савременим филмским изразом доприносе 

унапређивању културног живота и стваралаштва у обла-
сти кинематографије;

- да остварују складан развој филмске уметности у АП 
Војводини и подстичу интеркултуралност и мултикулту-
ралност;

- да подстичу дечије стваралаштво и стваралаштво за децу 
и младе у култури;

- подстичу културно и уметничко стваралаштво особа са 
инвалидитетом и доступност културних садржаја особа-
ма са инвалидитетом;

- да афирмишу кинематографију  АП Војводине у ино-
странству.

Секретаријат ће суфинансирати до 50% буџета продукције, 
осим када су у питању  филмови са тешким и сложеним садр-
жајем и нискобуџетни филмови где је могуће суфинансирати 
до 90% буџета продукције. Буџет нискобуџетног филма не сме 
прећи износ од 900.000,00 евра у динарској противредности.

Средства се додељују за трошкове који су у вези са обављањем 
главних активности, односно са развојем и продукцијом филма, 
док се за појединачне активности (нпр. постпродукција), претхо-
дне радње (нпр. обилазак терена за снимање), за плаћање сталних 
трошкова (грејања, струје, итд), плата запослених и трошкова 
репрезентације средства не могу доделити.

Продуценту је дозвољено да ван територије Републике Србије 
потроши највише 20% додељених средстава.

796.

На основу члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
Републике Србије“, број: 99/09 и 67/12-одлука УС), члана 36. 
Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи („Служ-
бени лист АП Вoјводине“, број: 40/12 - пречишћен текст), Пра-
вилника о начину, критеријумима и мерилима за избор пројеката 
у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Ауто-
номне Покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, број: 1/13) 
и Одлуке о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине по конкурсима у области култу-
ре у 2014. години коју је донео покрајински секретар за културу и 
јавно информисање, број: 132-451-4635/2013-04 од 16.10.2013. го-
дине, Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

расписује

КОНКУРС 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ

 ПРОЈЕКАТА И ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ 
ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА 
У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 
(у даљем тексту: Секретаријат) финансираће и суфинансирати 
пројекте и програме у области заштите културног наслеђа који 
доприносе очувању, унапређењу, одрживом развоју и презенто-
вању културног наслеђа АП Војводине и које реализују установе 
културе и друга правна лица која се баве заштитом културног 
наслеђа, локалне самоуправе и тела и удружења српских само-
управа у Румунији, Хрватској и Мађарској током 2014. године, у 
следећим областима: 

1. Заштита и промоција непокретног и покретног култур-
ног наслеђа 

2. Заштита и промоција нематеријалног културног наслеђа 
Срба у АП Војводини 

3. Заштита и промоција нематеријалног културног наслеђа 
Срба у Румунији, Хрватској и Мађарској

4. Међурегионална сарадња у области заштите културног 
наслеђа  

У наведеним областима финансираће се и суфинансирати сле-
дећи пројекти: 

· пројекти и програми истраживања, заштите, очувања, 
презентације и одрживог коришћења непокретног кул-
турног наслеђа (категорисаних културних добара); 

· пројекти и програми заштите, очувања и презентације 
музејске грађе и уметничких дела; 

· пројекти и програми заштите, очувања и презентације 
архивске грађе; 

· пројекти и програми заштите, очувања и презентације 
старе и ретке библиотечке грађе; 

· пројекти и програми истраживања, прикупљања, обраде, 
документовања и презентовања нематеријалног култур-
ног наслеђа, као и пројекти и програми неговања, очу-
вања  и презентовања традиционалног народног ствара-
лаштва Срба у АП Војводини и Срба у Румунији, Хрват-
ској и Мађарској; 

· пројекти и програми обраде, евидентирања и презенто-
вања културног наслеђа у дигиталној форми и новим ме-
дијима;

· пројекти и програми који промовишу едукацију, зашти-
ту, очување и промовисање културног наслеђа код деце и 
младих; 

· пројекти и програми којима се уводе савремене методе 
и међународни стандарди у области заштите културног 
наслеђа и унапређује струка; 

· пројекти и програми сарадње установа заштите у АП 
Војводини ради реализације заједничких пројеката/про-
грама;

· пројекти и програми којима се промовишу принципи 
мултикултуралности кроз заштиту и презентацију кул-
турног наслеђа; 

· издавачки пројекти којима се презентује и популарише 
највредније културно наслеђе АП Војводине, промови-
шу међународни стандарди и публикују резултати истра-
живања; 

· пројекте и програме међурегионалне сарадње, очу-
вања, промоције и размене у области заштите културног 
наслеђа;

· програми опремања удружења и друштава која се баве 
неговањем и презентовањем нематеријалног културног 
наслеђа Срба у АП Војводини и Срба у Румунији, Хр-
ватској и Мађарској основним средствима за рад (ношње 
и други традиционални одевни предмети, материјал за 
њихову израду и набавка/поправка традиционалних ин-
струмената који служе за презентацију програма) 

· и други пројекти/програми у области заштите културног 
наслеђа од посебног интереса за AП Војводину.

Мерила и критеријуми за пријављивање и избор пројекта у об-
ласти заштите културног наслеђа који ће се финансирати и суф-
инансирати из буџета АП Војводине утврђени су чланом 12. и 13. 
Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор проје-
ката у култури који се суфинансирају из буџета АП Војводине (у 
даљем тексту: Правилник). 

Правилник се може преузети са званичне интернет странице 
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информисање 
www.kultura.vojvodina.gov.rs. 

I  ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

1. На Конкурсу МОГУ да учествују: 
а) у oбласти заштите непокретног и покретног културног 

наслеђа и међурегионалне сарадње - органи локалне са-
моуправе, установе и друга правна лица регистрована 
за послове заштите културног наслеђа, који ове послове 
обављају као своју претежну делатност, на основу пропи-
са који регулишу заштиту културног наслеђа, као и дру-
га правна лица у сарадњи са установама регистрованим 
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за обављање делатности заштите културног наслеђа, о 
чему, уз конкурсну документацију, достављају мишљење 
надлежне установе заштите;

- са пројектима заштите непокретног културног наслеђа МОГУ 
ДА УЧЕСТВУЈУ ИСКЉУЧИВО органи локалне самоуправе или 
територијално надлежне установе заштите културних добара и 
то са пројектима заштите категорисаних споменика културе за 
које је: израђена планско-техничка документација (о чему се дос-
тавља копија пројекта као доказ), одређена намена и корисник, 
издато коначно решење надлежног органа о условима за извођење 
мера техничке заштите и других радова, издато коначно решење 
надлежног органа о сагласности на пројекат и решење о одређи-
вању лица за вршење конзерваторског надзора. Документација о 
испуњености наведених услова се ОБАВЕЗНО доставља уз кон-
курсну Пријаву.

б) у областима заштите нематеријалног културног наслеђа 
Срба у АП Војводини - регистрована правна лица са се-
диштем на територији АП Војводине (установе култу-
ре, невладине организације и друга удружења грађана) 
која својим научним, истраживачким и културно-умет-
ничким радом доприносе истраживању, очувању, него-
вању, презентовању, промовисању и развоју традицио-
налног народног стваралаштва Срба; 

в) у области заштите нематеријалног културног наслеђа 
Срба у Румунији, Хрватској и Мађарској - тела и уд-
ружења српских самоуправа у Румунији, Хрватској и 
Мађарској, као и српска културно-просветна удружења 
регистрована у наведеним земљама, чија је претежна де-
латност култура и које се баве заштитом, неговањем и 
презентовањем културног стваралаштва Срба.

2. На Конкурс НЕ МОГУ аплицирати приватна предузећа.

3. Подносилац пријаве може да конкурише највише са 4 проје-
кта/програма. Пријава и приложена документација се подноси у 
једном примерку.

4. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу Пријаве за фи-
нансирање и суфинансирање пројеката и програма у области 
заштите културног наслеђа у АП Војводини у 2014. години, која 
се може преузети са званичне интернет странице Секретаријата: 
www.kultura.vojvodina.gov.rs

Уз Пријаву се обавезно подноси и пратећа документација наве-
дена у Пријави (део II – ОБАВЕЗНИ ПРИЛОЗИ).

За тачност података унетих у Пријаву одговара Подносилац 
пријаве.

5. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је од 18. октобра до 18. 
новембра 2013. године. 

6. Пријаве се подносе у 1 (једном) потписаном и овереном при-
мерку, предајом писарници покрајинских органа управе (зграда 
Владе АП Војводине у Новом Саду) или се упућују поштом на 
адресу:

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
(Конкурс за финансирање и суфинансирање пројеката и про-

грама у области заштите културног наслеђа у АП Војводини у 
2014. години)

7. Секретаријат задржава право да од Подносиоца који су бла-
говремено поднели пријаве по потреби затражи додатну доку-
ментацију и информације.

8. Пријавe достављене након наведеног рока, пријаве са непо-
тпуном документацијом, пријаве послате путем факса или елек-
тронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и пријаве 
корисника којима је Покрајински секретаријат за  културу и 
јавно информисање током 2013. године доделио средства на име 
финансирања или суфинансирања програма и пројеката, а који 
нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се узимати 
у разматрање. 

9. Додатне информације могу се добити у Секретаријату, и то: 
· за област заштите непокретног и покретног култур-

ног наслеђа на телефон 021/487-4534, е-mail: dusica.
juribasic@vojvodina.gov.rs;

· за области заштите нематеријалног културног наслеђа 
Срба у АП Војводини, заштите нематеријaланог култур-

ног наслеђа Срба у Румунији, Хрватској и Мађарској и 
међурегионалне сарадње на телефон 021/487-4642, е-
mail: slavko.matic@vojvodina.gov.rs 

10. О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује 
комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински 
секретар за културу и јавно информисање доноси одлуку о распо-
ређивању средстава која ће бити објављена на званичној интернет 
страници Секретаријата.

11. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавести-
ти Подносиоца пријаве.

12. Пријаве и приложена документација се НЕ ВРАЋАЈУ.

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Право учешћа на Конкурсу имају подносиоци:
- који се јаве са пројектима и програмима који садржински 

одговарају наведеним областима, 
- испуњавају све опште услове Конкурса прописане чла-

ном 5. Правилника о начину, критеријумима и мерили-
ма за избор пројеката у култури који се суфинансирају 
из буџета АП Војводине,

- задовољавају најмање 3 критеријума предвиђена мери-
лима и критеријумима за доделу средстава у области 
заштите културног наслеђа, а који су наведени у члану 
12. и 13. Правилника. 

797.

На основу члана 41. став 1. тачка 1), 2) и 10) Закона о утврђи-
вању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени 
гласник Републике Србије“, број: 99/09 и 67/12-одлука УС), чла-
на 36. Покрајинске скупштинске Одлуке о покрајинској управи 
(„Службени лист АП Војводине“, број: 40/12 - пречишћен текст), 
Правилника о начину, критеријумима и мерилима за избор проје-
ката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета 
Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине“, бр. 
1/13) и Одлуке о спровођењу поступка за доделу средстава из 
буџета Аутономне Покрајине Војводине по конкурсима у обла-
сти културе у 2014. години коју је донео покрајински секретар 
за културу и јавно информисање, број: 132-451-4632/2013-04 од 
16.10.2013. године, Покрајински секретаријат за културу и јавно 
информисање

расписује

КОНКУРС 
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

ЗА ОЧУВАЊЕ, УНАПРЕЂЕЊЕ И РАЗВОЈ
 ТРАДИЦИОНАЛНОГ И САВРЕМЕНОГ КУЛТУРНОГ

 И УМЕТНИЧКОГ СТВАРАЛАШТВА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У АП ВОЈВОДИНИ

 У 2014. ГОДИНИ

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање су-
финансираће у 2014. години:

· програме и пројекте у области традиционалног народног 
стваралаштва и нематеријалног културног наслеђа наци-
оналних мањина у АП Војводини, и то:

- фестивале који представљају традиционално народ-
но стваралаштво и нематеријално културно наслеђе 
националних мањина (фестивали ревијалног и 
такмичарског типа),

- програме/пројекте од значаја за очување, развој и 
подстицање традиционалне културе националне 
мањине (изворни народни плес, изворна народна му-
зика и песме, народни обичаји и веровања, стари на-
родни занати);

- програме/пројекте од значаја за развој аматеризма;
- програме/пројекте који се одвијају у континуитету;
- програме/пројекте који су у претходној години по-

тврдили вредност провереним критеријумима о кул-
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турној и друштвеној прихваћености за националну 
мањину и шире;

- програме/пројекте који су доживели признање на на-
ционалној или међународној сцени;

- програме/пројекте у неразвијеним срединама;
- програме/пројекте удружења грађана и невладиних 

организација чија је делатност основа културног 
живота и културних активности одређене локалне 
заједнице;

- програме/пројекте истраживања, сакупљања, обра-
де, очувања и презентације културне баштине наци-
оналне мањине који се реализују у сарадњи са струч-
ним удружењима и институцијама

 као и
· програме и пројекте у области савременог уметничког 

стваралаштва националних мањина у АП Војводини који 
се односе на: 

- књижевно стваралаштво (манифестације, фестива-
ли, награде, колоније);

- аматерско позоришно стваралаштво и интерпрета-
цију, репертоарни програм аматерских позоришта 
на језицима националних мањина (позоришне пред-
ставе, радионице, фестивали, награде);

- музичко и музичко-сценско стваралаштво и плес 
(снимање ауторског материјала, концерти, радиони-
це, фестивали, плес); 

- ликовно, примењено и мултимедијално стваралаш-
тво (изложбе, колоније, радионице);

- програми гостовања у земљи и иностранству;
- награде за значајна остварења у области уметности.

II ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА

1. На Конкурсу могу да учествују искључиво правна лица (у 
даљем тексту: Подносилац пријаве) чије је седиште на територији 
АП Војводине и чија је претежна делатност култура:

- регистроване професионалне и аматерске установе, устано-
ве културе и удружења чији оснивач није АП Војводина, и која 
својим стваралаштвом значајно доприносе развоју и промоцији 
савременог уметничког стваралаштва националних мањина у 
АП Војводини, Републици Србији и иностранству или својим 
научним, истраживачким и културно-уметничким радом допри-
носе истраживању, чувању, неговању, презентовању и развоју 
традиционалног народног стваралаштва националних мањина у 
АП Војводини и тиме доприносе очувању њиховог националног 
идентитета. 

Приватна предузећа немају право учешћа на овом Конкурсу. 
На конкурсу се неће финансирати пројекти који се односе на 

редовну делатност установе (режијски трошкови, плате запосле-
них, набавка канцеларијске и крупне опреме и сл.), гастрономски 
и туристички фестивали.

2. Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са нај-
више 4 пројекта. 

3. Пријавa на Kонкурс подноси се на обрасцу  Пријава – Конкурс 
за суфинансирање програма и пројеката за очување, унапређење 
и развој традиционалног и савременог културног и уметничког 
стваралаштва националних мањина у АП Војводини у 2014. годи-
ни, који се може преузети на званичној интернет страници Секре-
таријата: www.kultura.vojvodina.gov.rs

Додатне информације могу се добити у Секретаријату, на теле-
фон 021/487-4872 или е-mail: zuzana.kovac@vojvodina.gov.rs  

4. Пријава се подноси у 2 (два) потписана и оверена примерка. 
5. Уз пријаву се обавезно подноси:

- потписана и оверена изјава од стране овлашћеног лица 
Подносиоца пријаве

- фотокопијa Потврде о регистрацији подносиоца пријаве 
код надлежног органа и

- сви прилози који су наведени у пријавама.
За тачност података унетих у пријаву одговара Подносилац 

пријаве.
6. Рок за подношење пријаве на Конкурс је од 18. октобра до 18. 

новембра 2013. године. 

7. Пријаве се подносе лично - предајом писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду (зграда Владе АП Војводине) 
или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката за очување, 
унапређење и развој традиционалног и савременог културног и 
уметничког стваралаштва националних мањина у АП Војводини 
у 2014. години

8. Секретаријат задржава право да од подносилаца који су бла-
говремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну доку-
ментацију и информације.

9. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са 
непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или 
електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и 
пријаве подносилаца којима је Секретаријат током претходних 
година доделио средства за суфинансирање програма и пројеката 
у области културе, а који нису поднели извештај о њиховој реали-
зацији, неће се узимати у разматрање. 

10. Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавести-
ти подносиоце пријава.

11. Секретаријат ће пријављене пројекте проследити национал-
ним саветима националних мањина, ради прибављања мишљења, 
с обзиром да се национални савети старају о спровођењу култур-
не политике националних мањина и у складу са законом, учес-
твују у процесу одлучивања о појединим питањима у вези са 
својом културом.

Пројекте подносилаца припадника националних мањина које 
немају формиран национални савет разматраће комисија форми-
рана од стране Секретаријата.

12. Након прибављања мишљења националних савета, о избо-
ру пројеката/програма по расписаном јавном конкурсу одлучује 
комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински 
секретар за културу и јавно информисање доноси одлуку о распо-
ређивању средстава која ће бити објављена на званичној интернет 
страници Секретаријата.

13. Пријаве и приложена документација се не враћају подно-
сиоцима.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Право учешћа на Конкурсу имају подносиоци:
- који се јаве са пројектима и програмима који садржински 

одговарају наведеним областима, 
- испуњавају све опште услове Конкурса прописане чла-

ном 5. Правилника о начину, критеријумима и мерили-
ма за избор пројеката у култури који се суфинансирају 
из буџета АП Војводине (у даљем тексту: Правилник),

- задовољавају најмање 3 критеријума предвиђена чланом 
14. Правилника. 

- Правилник се може преузети са интернет странице 
Покрајинског секретаријата за културу и јавно информи-
сање www.kultura.vojvodina.gov.rs

798.

На основу члана 41. став 1. тачка 1. и 10. Закона о утврђивању 
надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гла-
сник РС’’, брoj: 99/09 и 67/12 –одлука УС), члана 36. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП 
Војводине“, број: 40/12 - пречишћен текст), Правилника о начи-
ну, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који 
се финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне Покраји-
не Војводине („Сл. лист АП Војводине“, број: 1/13) и Одлуке о 
спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне 
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Покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2014. го-
дини, коју је донео покрајински секретар за културу и јавно инфо-
рмисање, број: 132-451-4632/2013-04 од 16. октобра 2013. године, 
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

Расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ 

ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ И ОДРЖАВАЊА,
 НАБАВКУ ОПРЕМЕ УСТАНОВА КУЛТУРЕ

 И НАБАВКУ КЊИГА ЗА БИБЛИОТЕКЕ 
У 2014. ГОДИНИ 

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање ће 
финансирати или суфинансирати текуће поправке и одржавање, 
набавку опреме установа културе чији су оснивачи локалне само-
управе на територији АП Војводине и набавку књига за библио-
теке у 2014. години.

Конкурс се односи на текуће поправке и одржавање и набавку 
опреме установа културе и набавку књига за библиотеке које 
имају за циљ: реализацију, развијање, афирмацију, презентацију 
пројеката из области културе, побољшавање услова рада уста-
нова културе, попуњавања и обнављање књижног фонда јавних 
општинских и градских библиотека у Аутономној Покрајини 
Војводини. 

II ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА

Тематске области:
1) текуће поправке и одржавање и набавку опреме установа 

културе и
2) набавка књига за библиотеке.

Подносилац пријаве може да конкурише највише са по једним 
пројектом за:

- текуће поправке и одржавање
- набавку опреме и
- набавку књига за библиотеке.

Пријавa на Kонкурс подноси се искључиво за:
1) тематску област текуће поправке и одржавање и набавку 

опреме установа културе на обрасцу Пријава на Кон-
курс финансирање или суфинансирање текућих поправ-
ки и одржавања зграда и набавку нове опреме за устано-
ве културе на територији Аутономне Покрајине Војводи-
не у 2014. години  и

2) тематску област набавку књига за библиотеке на обрасцу 
Пријава на Конкурс за суфинансирање набавке књига 
јавних општинских и градских библиотека у АП Војво-
дини у 2014. години.

Пријавa на Kонкурс подноси се искључиво на обрасцу који се 
може преузети у просторијама Покрајинског секретарија за кул-
туру и јавно информисање, Булевар Михајла Пупина 16, Нови 
Сад, или на званичној интернет страници  Секретаријата www.
kultura.vojvodina.gov.rs 

Уз пријаву се обавезно подноси:
- изјава оверена и потписана од стране овлашћеног лица 

Подносиоца пријаве;
- фотокопијa Потврде о регистрацији подносиоца пријаве 

код надлежног органа;
- фотокопијa Потврде о пореском идентификационом 

броју и
- сви прилози који су наведени у Пријави на Конкурс фи-

нансирање или суфинансирање текућих поправки и одр-
жавања зграда и набавку нове опреме за установе кул-
туре на територији Аутономне Покрајине Војводине у 
2014. години, односно у Пријави на Конкурс за суфинан-
сирање набавке књига јавних општинских и градских 
библиотека у АП Војводини у 2014. години.

За тачност података унетих у Пријаву на Конкурс финанси-
рање или  суфинансирање текућих поправки и одржавања зграда 
и набавку нове опреме за установе културе на територији Ауто-

номне Покрајине Војводине у 2014. години односно у Пријави на 
Конкурс за суфинансирање набавке књига јавних општинских и 
градских библиотека у АП Војводини у 2014. години, одговара 
Подносилац пријаве.

Рок за подношење Пријаве на Конкурс је од 18. октобра до 18. 
новембра 2013. године. 

Пријаве се подносе лично у 1 (једном) потписаном и овереном 
примерку, предајом писарници покрајинских органа управе у Но-
вом Саду (зграда Владе АП Војводине) или се упућују поштом 
на адресу:

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16

За тематску област:
1) текуће поправке и одржавање и набавку опреме установа 

културе
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ 

ТЕКУЋИХ ПОПРАВКИ, ОДРЖАВАЊА И НАБАВКУ ОПРЕМЕ 
УСТАНОВА КУЛТУРЕ У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

2) набавка књига за библиотеке
КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ НАБАВКЕ КЊИГА ЈАВ-

НИХ ОПШТИНСКИХ И ГРАДСКИХ  БИБЛИОТЕКА У АП 
ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ.

1. Секретаријат задржава право да од подносиоца који су бла-
говремено поднели пријаве, по потреби, затражи додатну доку-
ментацију и информације.

2. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са 
непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или 
електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и 
пријаве корисника којима је Покрајински секретаријат за  култу-
ру и јавно информисање током 2013. године доделио средства на 
име финансирања или суфинансирања текућих поправки и одр-
жавања, набавку опреме и набавку књига, а који нису поднели 
извештај о њиховој реализацији у предвиђеном року неће се узи-
мати у разматрање. 

3. О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује 
комисија коју образује Секретаријат, на основу чега покрајински 
секретар за културу и јавно информисање доноси одлуку о распо-
ређивању средстава која ће бити објављена на званичној интернет 
страници Секретаријата.

4. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавестити 
подносиоце пријаве. 

5. Пријаве и приложена документација не враћају се подноси-
оцима.

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ КОНКУРСА

1. На Конкурсу могу да учествују:
- за финансирање или суфинансирање текућих поправки 

и одржавање и набавку нове опреме установa културе 
чији су оснивачи локалне самоуправе на територији АП 
Војводине (индиректни корисници средстава буџета гра-
дова и општина на територији АП Војводине - корисни-
ци јавних средстава који су укључени у систем консоли-
дованог рачуна трезора) и

- за суфинансирање набавке књига библиотека у АП 
Војводини - јавне општинске и градске библиотеке ре-
гистроване на подручју АП Војводине.

 
Додатне информације се могу добити у Секретаријату, и то:

- за текуће поправке и одржавање и набавку опреме на те-
лефон 021/487 4811, e-mail: ivana.cekic@vojvodina.gov.rs 
,  a

- за набавку књига за библиотеке на телефон 021/487 4872, 
e-mail: tamara.benc@vojvodina.gov.rs.

Пријава се подноси у једном примерку.

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА

- За текуће поправке и одржавање и набавку опреме расподела 
средстава утврђује се на основу критеријума:

1. да су испуњени сви услови Конкурса;
2. да су наведени укупни трошкови потребни за реализа-

цију пројеката;
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3. да постоје други извори финансирања пројеката (пројекти 
који се суфинансирају);

4. да су захтев за доделу средстава поднеле установе кул-
туре чији су оснивачи локалне самоуправе на територији 
АП Војводине (индиректни корисници буџетских сред-
става локалне самоуправе са територије неразвијених и 
недовољно развијених општина у АП Војводини).

- Расподела средстaва за набавку књига вршиће се пропорци-
онално броју активних чланова јавне општинске библиотеке у 
односу на укупан број становника те општине.

799.

На основу члана 41. став 1. тачка 1. Закона о утврђивању на-
длежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гла-
сник РС“, број: 99/09 и 67/12-одлука УС), члана 36. Покрајинске 
скупштинске Одлуке о покрајинској управи („Службени лист АП 
Војводине“, брoj: 40/12 - пречишћен текст), Правилника о начи-
ну, критеријумима и мерилима за избор пројеката у култури који 
се финансирају и суфинансирају из буџета Аутономне Покрајине 
Војводине („Службени лист АП Војводине“, број: 1/13) и Одлуке 
о спровођењу поступка за доделу средстава из буџета Аутономне 
Покрајине Војводине по конкурсима у области културе у 2014. 
години коју је донео покрајински секретар за културу и јавно 
информисање, број: 132-451-4632/2013-04 од 16.10.2013. године, 
Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање

расписује

КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 
суфинансираће у 2014. години издавачку делатност у АП Војво-
дини.

1. ОБЈАВЉИВАЊЕ ПРВИХ ИЗДАЊА КЊИГА ОД ЗНАЧАЈА 
ЗА КУЛТУРУ И УМЕТНОСТ У АП ВОЈВОДИНИ (на српском је-
зику, језицима националних мањина, превода значајних књига са 
страних језика на српски и језике националних мањина, превода 
значајних дела са српског језика или језика националних мањина 
на светске језике, са српског језика на језике националних мањи-
на, са језика националних мањина на српски језик, са неког од 
језика националних мањина на неки други језик националних 
мањина - из следећих области: роман, приповедачка проза, пое-
зија, књижевност за децу (изузев сликовница и уџбеника) есејис-
тика, уметничка критика, драма, уметничке монографије, дела 
из историје уметности и дела из хуманистичких и друштвених 
наука. 

2. ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА КОЈИ СУ ОД ПОСЕБНОГ 
ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ У АП ВОЈВО-
ДИНИ (часописа за културу, књижевност и уметност, часописа 
за омладину и часописа за децу који излазе у штампаној и елек-
тронској форми на српском језику и/или језицима националних 
мањина.

II ОПШТИ УСЛОВИ KОНКУРСА

1. Право учешћа на конкурсу за објављивање првих издања 
књига имаjу искључиво правна лица чије је седиште на терито-
рији Аутономне Покрајине Војводине, коjа су регистрована за 
бављење издавачком делатношћу, а на конкурсу за  објављивање 
часописа који су од посебног значаја за развој културе и умет-
ности могу да учествују издавачи и друга правна лица чије је се-
диште на територији АП Војводине и чија је претежна делатност 
култура, а која својом делатношћу значајно доприносе развоју и 
промоцији културе, књижевности и уметности у АП Војводини 
(у даљем тесту: Подносилац пријаве).

2. За суфинансирање објављивање првих издања књига од зна-
чаја за културу и уметност у АП Војводини на српском језику 
Подносилац пријаве може поднети највише пет (5) пријава, а за 

суфинансирање објављивање часописа који су од посебног зна-
чаја за развој културе и уметности у АП Војводини Подносилац 
пријаве може поднети највише три (3) пријаве. За суфинансирање 
објављивање првих издања књига од значаја за културу и умет-
ност у АП Војводини на језицима националних мањина није огра-
ничен број конкурсних пријава.

3. Пријавa на Kонкурс подноси се искључиво на обрасцу Упит-
ника за суфинансирање објављивања књига од значаја за културу 
и уметност у АП Војводини и Упитника за суфинансирање обја-
вљивања часописа од значаја за културу и уметност у АП Војво-
дини и може се преузети у просторијама Покрајинског секрета-
рија за културу и јавно информисање, Булевар Михајла Пупина 
16, Нови Сад, или на званичној интернет страници www.kultura.
vojvodina.gov.rs.

Уз пријаву се обавезно подноси:
- оверена и потписана изјава од стране овлашћеног лица 

Подносиоца пријаве;
- фотокопијa Потврде о регистрацији подносиоца пријаве 

код надлежног органа;
- фотокопијa Потврде о пореском идентификационом 

броју;
- сви прилози који су наведени у Упитнику.

За тачност података унетих у Упитник одговара Подносилац 
пријаве.

4. Рок за подношење Пријаве на Конкурс је од 18. октобра до 18. 
новембра 2013. године.

5. Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских 
органа управе у Новом Саду (зграда Владе АП Војводине) или се 
упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16

ЗА КОНКУРС ЗА  СУФИНАНСИРАЊЕ ИЗДАВАЧКЕ ДЕЛАТ-
НОСТИ У 2014. ГОДИНИ

7. Секретаријат задржава право да од Подносиоца који су бла-
говремено поднели пријаве по потреби затражи додатну доку-
ментацију и информације.

8. Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са 
непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или 
електронске поште, непотписане и неоверене пријаве, као и 
пријаве корисника којима је Покрајински секретаријат за  кул-
туру и јавно информисање током 2013. године доделио средства 
на име суфинансирања програма и пројеката у области културе, 
а који нису поднели извештај о њиховој реализацији, неће се узи-
мати у разматрање. 

9. О избору пројеката по расписаном јавном конкурсу одлучује 
комисија коју образује  Секретаријат, на основу чега покрајински 
секретар за културу и јавно информисање доноси одлуку о распо-
ређивању средстава која ће бити објављена на званичној интернет 
страници Секретаријата.

10. Секретаријат ће о резултатима конкурса писмено обавести-
ти Подносиоца пријаве. 

11. Пријаве и приложена документација не враћају се подно-
сиоцима.

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање 
суфинансираће објављивање књига од значаја за културу и умет-
ност у АПВ узевши у обзир следеће критеријуме: 

1. да пријава на Конкурс садржински одговара напред на-
веденим областима и да испуњава све опште услове Кон-
курса; 

2. књижевни, уметнички или научни квалитет књиге;
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3. културни и јавни интерес објављивања књиге;
4. да књига доприноси промоцији културе АП Војводине и 

њеном културном наслеђу;
5. отвореност према другим културама и унапређење међу-

собног упознавања и разумевања.

Покрајински секретаријат за културу и јавно информисање су-
финансираће објављивање часописа узевши у обзир следеће: 

1. да је часопис из области културе, књижевности и умет-
ности; часопис за омладину и/или часопис за децу; 

2. утицај часописа на територији АП Војводине; 
3. значај часописа за развој културе, књижевности и умет-

ности за народ, националну мањину и етничку заједни-
цу; 

4. да часопис по свом садржају испуњава вредносне и ес-
тетске критеријуме;

5. континуитет излажења часописа;
6. да часопис испуњава све услове Конкурса.

IV ПОСЕБНИ УСЛОВИ KОНКУРСА

Уз конкурсну пријаву Подносилац  пријаве за суфинансирање 
објављивања књига дужан је да достави потписану стручну ре-
цензиjу дела и доказ о регулисаним ауторским правима, а Подно-
силац пријаве за суфинансирање објављивања часописа дужан је 
да достави последњи објављени број часописа или адресу интер-
нет странице, ако је часопис у електронској форми, или рукопис, 
уколико је реч о првом броју часописа, као и критичке прилоге о 
часопису који су објављени у средствима јавног информисања.
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ВЛАДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

792. Одлука о условима и начину доделе кредитних сред-
става малим и средњим предузећима са седиштем на 
територији Аутономне Покрајине Војводине за трај-
на обртна средства.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ И 
ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ

793. Конкурс за суфинансирање пројеката подстицања ин-
формативних садржаја медија за 2013. годину;

794. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у 
култури у области савременог уметничког ствара-
лаштва АП Војводине у 2014. години;

795. Конкурс за суфинансирање производње дугометраж-
них играних, краткометражних и документарно-игра-
них, документарних и анимираних филмова у 2014. 
години;

796. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројека-
та и програма у области заштите културног наслеђа у 
АП Војводини у 2014. години;

797. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката за 
очување, унапређење и развој традиционалног и са-
временог културног и уметничког стваралаштва на-
ционалних мањина у АП Војводини у 2014. години;

798. Конкурс за финансирање или суфинансирање те-
кућих поправки и одржавања, набавку опреме уста-
нова културе и набавку књига за библиотеке у 2014. 
години;

799. Конкурс за суфинансирање издавачке делатности у 
АП Војводини у 2014. години.
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