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На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и нацио-
налне мањине - националне заједнице за суфинансирање програмa 
и пројеката у области основног и средњег образовања и васпитања 
у Аутономној покрајини Војводини (број Правилника: 128-451-
931/2016-01), а у вези сa Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени 
лист АПВ“, бр. 54/15), покрајински секретаријат за образовање, про-
писе, управу и националне  мањине-националне заједнице расписује 

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА
У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2016. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине-национале заједнице ће, у складу са Финан-
сијским планом и финансијским могућностима у буџетској 2016. 
години, суфинансирати програме и пројекте у области основног 
и средњег образовања на територији АП Војводине у износу од  
13.415.000,00 динара.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета АП Војводине за 2016. годину.

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

А) Установе основног и средњег образовања и Регионални цен-
три за професионални развој запослених у образовању

1 за програме и пројекте основног образовања – 
5.420.000,00 динара,

2 за програме и пројекте средњег образовања – 3.650.000,00 
динара.

Б) Удружења
1 за програме и пројекте на нивоу основног образовања – 

2.265.000,00 динара,
2 за програме и пројекте на нивоу средњег образовања – 

2.080.000,00 динара. 

Право учествовања на Конкурсу имају установе основног и 
средњег образовања на територији АП Војводине, чији је оснивач 
Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне са-
моуправе и Регионални центри за професионални развој запослених 
у образовању са седиштем на територији АП Војводине као и уд-
ружења са седиштем на територији АП Војводине која су као један 
од циљева удруживања статутом предвидела активности у области 
образовања. Наведена средства намењена су за следеће приоритете:

1. Модернизацију образовно-васпитног рада 
– осавремењивање наставног процеса путем иновативности 

и креативности свих учесника, безбедност ученика, струч-
но усавршавање наставног кадра (за неразвијене и изрази-
то неразвијене јединице локалне самоуправе према једин-
ственој листи развијености региона и јединица локалних 

самоуправа која се утврђује за сваку годину и објављује у 
„Службеном гласнику РС“), медијска популаризација об-
разовања ради истицања добрих примера из праксе и са-
времених трендова у образовању, такмичења ученика која 
нису у организацији Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (међурегионална, међународна....),

2. Усаглашавање образовања са потребама тржишта рада 
– унапређивање предузетничког духа, развој практичних 

и животних вештина, професионална оријентација и ка-
ријерно вођење, подизање квалитета стручне праксе,

3. Неговање мултикултуралности/интеркултуралности и тра-
диције, матерњег језика припадника националних мањина – на-
ционалних заједница 

– стварање услова да се ученици припадници различитих 
националних заједница боље међусобно упознају као и 
да стекну додатна знања о историји, култури и другим 
важним чињеницама о суживоту, јачање међунационал-
ног поверења,

4. Подршка инклузивном образовању и превенција раног на-
пуштања формалног образовања 

– друштвено укључивање и напредовање ученика (са 
сметњама у развоју, специфичним потешкоћама у учењу 
и ученика из друштвено осетљивих група), као и 

– ученика са изузетним способностима, развој талената 
у складу са њиховим образовно – васпитним потребама 
(прилагођавањем начина и услова рада, обогаћивањем и 
проширивањем наставних садржаја).

5. Подстицање ваннаставних активности
– организовано и стручно вођено слободно време ученика у 

ваннаставном периоду и током школских распуста путем 
едукативних кампова, сусрета ученика, секција, спорт-
ских, научно – техничких , културних и других садржаја).

ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

I Расподела средстава врши се на основу следећих критеријума:

1. Одговор на тему програма/пројекта 
– Циљеви и активности програма/пројекта су у складу са 

приоритетима конкурса
– Циљеви програма/пројекта су јасни, конкретни и оствариви
– Активности су реалне и адекватне за постизање циљева
– Примењен је иновативни приступ у планирању актив-

ности којима се преносе знања и искуства школа и удру-
жења грађана на ширу друштвену заједницу

2. Утицај предложеног програма/пројекта 
– Величина циљне групе
– Степен укључености циљне групе којој је програм/

пројекат намењен
– Видљивост програма/пројекта
– Одрживост резултата програма/пројекта
– Укљученост партнерских институција у реализацију 

програма/пројекта
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3. Компетентност предлагача и досадашње искуство 
– Досадашња искуства у реализацији програма/пројеката 

који доприносе унапређењу образовно-васпитног рада.

II Подносилац пријаве, уз  пријаву на конкурс, треба да приложи:

1. фотокопију акта о упису у судски регистар, односно фотоко-
пију решења о упису у регистар код Агенције за привредне регис-
тре за удружења, 

2. фотокопију потврде о пореском идентификационом броју, 

3. удружења грађана подносе и извод из АПР којим се доказује 
да је подносилац пријаве регистрован за  послове у области обра-
зовања (извод се добија у седишту или организационој јединици 
АПР-а, а не путем online претраге),

4. фотокопија извода из статута удружења или оснивачког акта (у 
коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области која је 
предвиђена овим конкурсом), оверено код надлежног органа.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

О додели средстава корисницима одлучује покрајински се-
кретар надлежан за послове образовања на предлог Комисије за 
спровођење конкурса, која разматра пристигле захтеве. Секре-
таријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, 
затражи додатну документацију или информације. 

Пријава на конкурс се подноси у писменој форми, на јединстве-
ном обрасцу који се објављује на интернет страници Секретарија-
та и који садржи циљ, активности, кориснике, финансијски план 
и одрживост програма и пројекта са роком његовог завршетка. 

Једно правно лице може да поднесе највише две пријаве.

Секретаријат ће суфинансирати појединачне програме/пројек-
те максимално до 80% од укупно траженог износа по програму/
пројекту, а највише до износа од 400.000,00 динара по програму 
односно пројекту.

Средства за суфинансирање програма/пројеката у области осно-
вног и средњег образовања ће се додељивати само за оне програме/
пројекте који ће се претежно реализовати током текуће 2016. године.

Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секре-
таријата.

Рок за подношење пријава на конкурс је  31. 03. 2016. године.

Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу
и националне  мањине-национале заједнице.
„Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у 
области основног и средњег oбразовања у АП Војводини“
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Комисија неће разматрати:
– Непотпуне пријаве (пријаве које не садрже комплетну 

документацију потребну за пријаву на конкурс, које нису 
потписане и оверене печатом, са непопуњеним рубрика-
ма, попуњене графитном оловком, пријаве које нису по-
днете на одговарајућем обрасцу или садрже неразумљи-
ве и нечитке податке); 

– неблаговремене пријаве (пријаве послате након рока који 
је означен као последњи дан конкурса); 

– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица која су 
неовлашћена и субјеката који нису предвиђени конкурсом); 

– пријаве корисника који је поднео више од два захтева 
за суфинансирање програма пројеката по овом конкур-
су (подносилац пријаве дужан је да сам изабере пројекат 
са којима конкурише, у случају да буде послато више од 
два пројекта Комисија неће вршити одабир и документа-
ција ће бити одбијена); 

– пријаве у којима није јасно назначен један приоритет (ко-
рисник је дужан да се определи за један приоритет, у слу-
чају да се заокружи више од једног приоритета комисија 
неће узети захтев у разматрање); 

– пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене наме-
не у члану 10 ; 

– пријаве корисника који у претходном периоду нису оп-
равдали додељена средства путем финансијских и нара-
тивних извештаја;

– програме односно пројекте чија реализација не може 
претежно да се реализује у току текуће  буџетске године.

Образац упитника са прилозима, се може преузети од 07. марта 
2016. године на званичној Web презентацији Покрајинског секре-
таријата за образовање, прописе, управу и националне мањине - 
национале заједнице: www.puma.vojvodina.gov.rs .

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине-националне заједнице

Број: 128-451-746/2016-01
Датум: 04.03.2016.година

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средстава 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине-националне заједнице за суфинансирање програ-
ма и пројеката у области јачања језичких компетенција ученика ос-
новних школа у АП Војводини («Службени лист АПВ“, бр. 9/16), а 
у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2016. годину («Службени лист АПВ“, бр. 
54/15), Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице расписује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА

У ОБЛАСТИ ЈАЧАЊА ЈЕЗИЧКИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ

ЗА 2016. ГОДИНУ

Конкурс се расписује за суфинансирање програма и пројеката 
у области јачања језичких компетенција ученика основних школа 
у  Аутономној покрајини Војводини.

I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује на укупан износ од 470.000,00 динара, за 
програме и пројекте у области јачања језичких компетенција уче-
ника основних школа у  Аутономној покрајини Војводини.

Средства се додељују за суфинансирање програма и пројеката 
у области јачања језичких компетенција ученика основних школа 
у  Аутономној покрајини Војводини, намењених нарочито за:

- организацију и реализацију међуокружних такмичења 
из познавања језика (мађарски,  румунски, словачки, ру-
сински и хрватски) језик и језичке културе за ученике ос-
новних школа, који се образују на матерњем језику  

II. УСЛОВИ И ПРАВИЛА КОНКУРСА

1. Право да учествују на конкурсу имају основне школе, до-
маћини такмичења, са седиштем на територији Аутономне по-
крајине Војводине, и то за организацију и реализацију међуо-
кружних такмичења из познавања језика (мађарски,  румунски, 
словачки, русински и хрватски) и језичке културе за ученике ос-
новних школа, који се образују на матерњем језику   

2. Поднете пријаве разматра Комисија коју именује покрајински 
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице (у даљем тексту: покрајински секретар).
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3. Комисија неће узети у разматрање неблаговремене и непот-
пуне пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених 
лица, као ни пријаве које нису предмет конкурса.

4. Приликом одлучивања о додели средстава узеће се у обзир 
критеријуми дефинисани Правилником о додели буџетских сред-
става покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине - националне заједнице за суфинансирање 
програма и пројеката у области јачања језичких компетенција 
ученика основних школа у АП Војводини:

- Одговор на тему пројекта (циљеви и активности пројек-
та су у складу са приоритетима конкурса, циљеви пројек-
та су јасни, конкретни и оствариви, активности су реалне 
и адекватне за постизање циљева)

- Утицај предложеног пројекта (величина циљне групе, сте-
пен укључености циљне групе којој је пројекат намењен, 
видљивост пројекта, одрживост резултата пројекта)

- Компетентност предлагача и досадашње искуство (доса-
дашња искуства у реализацији пројеката који доприносе 
унапређењу образовно-васпитног рада)

5. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве по потреби 
затражи додатну документацију и информације, односно да за до-
делу средстава одреди испуњење додатних услова.

6. Пријаве и приложена документација се не враћају подносио-
цима.

7. Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, 
на основу предлога Комисије.

8. Решење покрајинског секретара је коначно и против решења 
се не може уложити правни лек.

9. Резултати Конкурса се објављују на сајту Секретаријата, при 
чему Секретаријат није у обавези да образложи своје одлуке. 

10. Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, Се-
кретаријат ће закључити уговор о суфинансирању активности по 
основу кога ће средства бити исплаћена.

III. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

1. Рок за подношење пријава је 31.03.2016. године.

2. Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима 
Секретаријата.

3. Конкурсна документација се може преузети од 07.03.2016. 
године на web адреси Секретаријата : www.puma.vojvodina.gov.rs

4. Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:
- фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју 
- фотокопија потврде о регистрацији код надлежног органа.

5. Пријаве на Конкурс се подносе на српском језику или на јези-
ку/говору националне мањине - националне заједнице који је у 
службеној употреби у Аутономној покрајини Војводини.

6. Пријаве се подносе лично, предајом на писарници покрајин-
ских органа покрајинске управе у Новом Саду (зграда Покрајин-
ске владе) или се упућују поштом на адресу:

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице

21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Са назнаком: за конкурс за за суфинансирање програма и 

пројеката у   области јачања језичких компетенција ученика ос-
новних школа 

У ап војводини 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ

И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-763/2016-01
Датум:  04. 03. 2016. година

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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На основу члана 6. став 1. Правилника о условима регресирања 
превоза ученика средњих школа у АП Војводини („Службени 
лист АПВ“, бр.39/15), а у вези са Покрајинском скупштинском од-
луком о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину 
(„Службени лист АПВ“, бр. 54/15), Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује   

КОНКУРС  
ЗА РЕГРЕСИРАЊЕ ПРЕВОЗА УЧЕНИКА 

СРЕДЊИХ ШКОЛА НА ТЕРИТОРИЈИ
АП ВОЈВОДИНЕ ЗА ПЕРИОД

АПРИЛ-ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/15 ) 
на посебном разделу Секретаријата за регресирање превоза уче-
ника средњих школа у АП Војводини за период април-децембар 
2016. године у износу од 48.219.541,00 динара.   

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним 
могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци пријаве 

Корисници који имају право да учествују у расподели средстава су 
општине и градови на територији Аутономне покрајине Војводине.

2. Критеријуми расподеле средстава

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о условима 
регресирања превоза ученика средњих школа у АП Војводини 
(„Службени лист АПВ“, бр.39 /15), су:

· број ученика средњих школа са подручја општине или 
града који свакодневно путују од места становања до 
школе и

· степен развијености општине или града у Аутономној 
покрајини  Војводини, утврђен актом Владе Републике 
Србије.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве за доделу средстава подносе се на јединственом кон-
курсном обрасцу Секретаријата (са прилозима). Комплетна кон-
курсна документација може се преузети од 07. марта 2016. године 
на web адреси  Секретаријата: www.puma.vojvodina.gov.rs

Подносилац пријаве, уз Пријаву, треба да приложи:
· фотокопију потврде о пореском идентификационом 

броју и 
· фотокопију потврде о регистрацији код надлежног органа.

Пријаве се достављају путем поште на адресу: Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
-националне заједнице са назнаком ‘’За конкурс - регресирање 
превоза ученика’’, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
или се подносе лично, предајом у писарници покрајинских органа 
управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе). 
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Рок за подношење пријава на Конкурс је  31. март 2016. године. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације односно 
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Резултати конкурса ће се објавити на интернет страници Се-
кретаријата.

Додатне информације у вези Конкурса могу  се добити у Секре-
таријату на телефон 021/487 4262 и 487 4819

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ,

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

БРОЈ: 128-451-735/2016-04
ДАТУМ: 04.03.2016. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средстава По-
крајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и национал-
не мањине-националне заједнице за финансирање и суфинансирање 
активности, програма и пројеката националних савета националних 
мањина у области основног и средњег образовања («Службени лист 
АПВ“, бр. 9/16) а у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину («Службени 
лист АПВ“, бр. 54/15), Покрајински секретаријат за образовање, про-
писе, управу и националне мањине - националне заједнице расписује

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ,

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ

И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ
ЗА 2016. ГОДИНУ

Конкурс се расписује за финансирање и суфинансирање ак-
тивности, програма и пројеката националних савета национал-
них мањина у области развоја и подизања квалитета основног и 
средњег образовања на језицима/говору националних мањина- 
националних заједница у Аутономној покрајини Војводини.

I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује на укупан износ од 1.325.000,00 динара, 
који се расподељује:

1. за активности, програме и пројекте у области основног 
образовања 855.000,00 динара и

2. за активности, програме и пројекте у области средњег 
образовања 470.000,00 динара.

Средства се додељују за финансирање и суфинансирање ак-
тивности, програма и пројеката националних савета националних 
мањина у области развоја и подизања квалитета основног и средњег 
образовања на језицима/говору националних мањина – националних 
заједница у Аутономној покрајини Војводини, намењених нарочито за 

- дотирање припремe и израдe тестова и задатака на 
мањинским језицима, за такмичења на свим нивоима, од 
општинског, преко регионалног до републичког, у орга-
низацији Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије.

II. УСЛОВИ И ПРАВИЛА КОНКУРСА

1. Право да учествују на конкурсу имају национални савети 
националних мањина са седиштем на територији Аутономне 
покрајине Војводине, и то за активности, програме и пројекте у 

области развоја и подизања квалитета основног и средњег обра-
зовања на језицима/говору националних мањина – националних 
заједница у Аутономној покрајини Војводини.

2. Поднете пријаве разматра Комисија коју именује покрајински 
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице (у даљем тексту: покрајински секретар).

3. Комисија неће узети у разматрање неблаговремене и непот-
пуне пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених 
лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.

4. Приликом одлучивања о додели средстава узеће се у обзир 
критеријуми дефинисани Правилником о додели буџетских сред-
става Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице за финансирање и су-
финансирање активности, програма и пројеката националних савета 
националних мањина у области основног и средњег образовања и то: 

- Одговор на тему пројекта (циљеви и активности пројек-
та су у складу са приоритетима конкурса, циљеви пројек-
та су јасни, конкретни и оствариви, активности су реалне 
и адекватне за постизање циљева)

- Утицај предложеног пројекта (величина циљне гру-
пе, степен укључености циљне групе којој је пројекат 
намењен, видљивост пројекта, одрживост резултата 
пројекта)

- Компетентност предлагача и досадашње искуство (доса-
дашња искуства у реализацији пројеката који доприносе 
унапређењу образовно-васпитног рада).

5. Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) задржава право да од подносиоца пријаве по потреби 
затражи додатну документацију и информације, односно да за до-
делу средстава одреди испуњење додатних услова.

6. Пријаве и приложена документација се не враћају подносио-
цима.

7. Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, 
на основу предлога Комисије.

8. Решење покрајинског секретара је коначно и против решења 
се не може уложити правни лек.

9. Резултати Конкурса се објављују на сајту Секретаријата, при 
чему Секретаријат није у обавези да образложи своје одлуке. 

10. Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, Се-
кретаријат ће закључити уговор о финансирању односно суфинан-
сирању активности по основу кога ће средства бити исплаћена.

 
III. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

1. Рок за подношење пријава је 31.03.2016. године.

2. Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима 
Секретаријата.

3. Конкурсна документација се може преузети од 07.03.2016. 
године на web адреси Секретаријата : www.puma.vojvodina.gov.rs

4. Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:
- потврдa о регистрацији националног савета код надлеж-

ног органа и
- потврдa о пореском идентификационом броју (ПИБ).

5. Пријаве на Конкурс се подносе на српском језику или на јези-
ку/говору националне мањине - националне заједнице који је у 
службеној употреби у Аутономној покрајини Војводини.

6. Пријаве се подносе лично, предајом на писарници покрајин-
ских органа покрајинске управе у Новом Саду (зграда Покрајин-
ске владе) или се упућују поштом на адресу:
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Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице

21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
са назнаком: за конкурс за финансирање и суфинансирање ак-

тивности, програма и пројеката националних савета национал-
них мањина у области основног и средњег образовања

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ

И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-761/2016-01
Датум:   04.  03. 2016.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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На основу члана 3. Правилника o додели буџетских средста-
ва покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице за финансирање и 
суфинансирање набавке опреме за школе основног образовањa и 
васпитања и за школе средњег образовања на територији Aуто-
номне покрајине Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 16/15), а у 
вези сa Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, 
бр. 54/15), Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине - националне заједнице (у даљем 
тексту: Секретаријат) расписује   

 
КОНКУРС  

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 
НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА ШКОЛЕ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА

И ВАСПИТАЊА И ШКОЛЕ СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених Покрајин-
ском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војво-
дине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/15) и то: за 
финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе основног 
образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војво-
дине у износу од 29.000.000,00 динара и за финансирање и суфинан-
сирање набавке опреме за школе средњег образовања на територији 
Аутономне покрајине Војводине износ од  14.408.774,00  динара.

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2016. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева 

Корисници који имају право да учествују у расподели сред-
става су школе за основно образовање и васпитање и школе за 
средње образовање на територији Аутономне покрајине Војводи-
не чији je оснивач Република Србија, АП Војводина и јединицa 
локалне самоуправе.

Корисник може конкурисати највише до 1.000.000,00 динара.

Корисник је дужан да приликом набавке опреме поступа у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама (‘’Службени 
гласник РС ‘’, број 124/12, 14/15 и 68/2015).

2. Критеријуми расподеле средстава

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику o додели 
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице 

за финансирање и суфинансирање набавке опреме за школе ос-
новног образовања и васпитања и школе средњег образовања на 
територији Аутономне покрајине Војводине су: 

1) значај планираног улагања у опрему у циљу подизања 
квалитета и модернизације извођења наставе,

2) неопходност опреме за организовање извођења наставе,
3) значај опреме у повећавању безбедности ученика у школама, 
4) број ученика у школи - број крајњих корисника,
5) степен развијености јединице локалне самоуправе на чијој 

територији се налази установа образовања и васпитања,
6) изузетан значај појединих средњих школа за грађане који 

живе на територији АП Војводине (школе одређене Од-
луком о одређивању средњих школа од изузетног зна-
чаја за Аутономну покрајину Војводину од 20. децембра 
2005. године),

7) постојање других извора финансирања набавке опреме,
8) успешна реализација додељених средстава из буџе-

та АП Војводине претходних година са достављеним 
извештајем и доказима о наменском и законитом ко-
ришћењу буџетских средстава,

9) набавка опреме која може претежно да се реализује у те-
кућој буџетској години и

10) висина и реалност тражених средстава за набавку опреме.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом кон-
курсном обрасцу Секретаријата (једна установа подноси само 
један конкурсни образац). Комплетна конкурсна документација 
може се преузети од 07. марта 2016. године на web адреси  Секре-
таријата www.puma.vojvodina.gov.rs

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице са назнаком ‘’За конкурс – за финансирање 
и суфинансирање набавке опреме за  школе основног образовања и 
васпитања и школе средњег образовања на територији АП Војводи-
не за 2016. годину’’, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, 
или се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа 
управе у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе). 

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа обавезна документација:
1) фотокопија потврде о упису у судски регистар установе 

образовања,
2) фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју и
3) невезана понуда-предрачун за набавку опреме (калкула-

ција набавке опреме).

Рок за подношење пријава на Конкурс је 31. март 2016. године. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације, односно 
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презента-
цији Секретаријата. 

Заинтересована лица додатне информације у вези са реали-
зацијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/ 
487- 4439, 487- 4348 и 487-4614.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ

 И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

БРОЈ: 128-451-738/2016-04
ДАТУМ: 04.03.2016. година

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средста-
ва Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине - националне заједнице за финансирање и 
суфинансирање набавке опреме за установе ученичког стандарда 
у Аутономној покрајини Војводине („Службени лист АПВ“, бр. 
16/15), а у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени 
лист АПВ“, бр. 54/15), Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице (у 
даљем тексту: Секретаријат) расписује 

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 

НАБАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА  УСТАНОВЕ 
УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
ЗА 2016. ГОДИНУ

Конкурс се расписује на износ средстава обезбеђених По-
крајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне покраји-
не Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/15) 
на посебном разделу Секретаријата за финансирање и суфинан-
сирање набавке опреме за установе ученичког стандарда у АП 
Војводини, у износу од 4.750.000,00 динара. 

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2016. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева 

Корисници који имају право да учествују у расподели средста-
ва су домови ученика средњих школа, школе са домом ученика, 
специјалне школе са домом ученика, домови ученика средњих 
школа у оснивању, ученички центри, ученичка одмаралишта и 
ученички културни центри  на територији АП Војводине чији je 
оснивач Република Србија и АП Војводина.

2. Врста опреме

Корисници могу конкурисати за набавку:
· опреме за смештај ученика,
· опреме за домаћинство,
· опреме за образовање,
· рачунарске опреме,
· опреме за рекреацију,
· опреме за заштиту животне средине, 
· опреме за јавну безбедност,
· административне опреме и
· друге опреме која је у функцији побољшања квалитета 

услуга смештаја и исхране као и васпитно-образовног 
рада у установи ученичког стандарда. 

Корисник може конкурисати највише до 500.000,00 динара.

Корисник је дужан да приликом набавке опреме поступа у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама (‘’Службени 
гласник РС ‘’, бр. 124/12, 14/15 и 68/15).

3. Критеријуми расподеле средстава

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику о додели 
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине-националне заједнице за 
финансирање и суфинансирање набавке опреме за установе уче-
ничког стандарда у Аутономној покрајини Војводини су: 

· значај опреме у омогућавању безбедног и квалитетног 
смештаја, боравка  као и исхране ученика у установама 
ученичког стандарда;

· капацитет установа ученичког стандарда;
· степен развијености јединице локалне самоуправе на 

чијој територији се налази установа ученичког стандарда;
· постојање других извора финансирања набавке опреме;
· успешна реализација додељених средстава из буџе-

та АП Војводине претходних година са достављеним 
извештајем и доказима о наменском и законитом ко-
ришћењу буџетских средстава; 

· набавка опреме која може претежно да се реализује у те-
кућој буџетској години и

· висина тражених средстава за набавку опреме. 

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом кон-
курсном обрасцу Секретаријата (једна установа подноси само 
један конкурсни образац). Комплетна конкурсна документација 
може се преузети од 07. марта 2016. године на web адреси Секре-
таријата www.puma.vojvodina.gov.rs

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински 
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањи-
не - националне заједнице са назнаком „Конкурс за ученички 
стандард у АП Војводини – опрема“, Булевар Михајла Пупина 
16, 21000 Нови Сад, или се подносе лично, предајом писарници 
покрајинских органа управе у Новом Саду (у приземљу зграде 
Покрајинске владе). 

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа обавезна документација:
· фотокопија потврде о упису у судски регистар установа 

ученичког стандарда , 
· фотокопија потврде о пореском идентификационом 

броју и
· невезана понуда-предрачун за набавку опреме (калкула-

ција набавке опреме).

Рок за подношење пријава на Конкурс је 31. март 2016. године. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације, односно 
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презента-
цији Секретаријата. 

Заинтересована лица додатне информације у вези Конкурса 
могу добити у Секретаријату на телефон 021/487 4262 и 487 4502 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

БРОЈ: 128-451-739/2016-04
ДАТУМ:  04. март .2016. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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На основу члана 3. Правилника o додели буџетских средста-
ва Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине - националне заједнице за финансирање и 
суфинансирање набавке опреме за основне школе које имају ста-
тус јавно признатих организатора активности формалног основног 
образовања одраслих на територији Aутономне покрајине Војво-
дине („Службени лист АПВ“, бр. 35/15), а у вези сa Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине 
за 2016. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/15), Покрајински 
секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) расписује
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КОНКУРС  
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ

 НАБАВКЕ ОПРЕМЕ  ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
КОЈЕ ИМАЈУ СТАТУС ЈАВНО ПРИЗНАТИХ 

ОРГАНИЗАТОРА АКТИВНОСТИ ФОРМАЛНОГ 
ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ 

НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ
 ЗА 2016. ГОДИНУ

Конкурс се расписује на износ од 1.900.000,00 динара обезбеђе-
них Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, 
бр. 54/15) за финансирање и суфинансирање набавке опреме за 
основне школе које имају статус јавно признатих организатора 
активности формалног основног образовања одраслих на терито-
рији AП Војводине за 2016. годину. 

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета Аутономне покрајине Војводине за 
2016. годину.

УСЛОВИ КОНКУРСА

1. Подносиоци захтева 

Корисници који имају право да учествују у расподели средста-
ва су основне школе на територији АП Војводине чији је оснивач 
Република Србија, АП Војводина и јединицa локалнe самоупра-
ве и које имају статус јавно признатих  организатора активности 
формалног основног образовања одраслих, односно имају решење 
Покрајинског секретаријата о испуњености прописаних услова за 
обављање делатности формалног основног образовања одраслих.

Корисник може конкурисати највише до 500.000,00 динара.

Корисник је дужан да приликом набавке опреме поступа у 
складу са одредбама Закона о јавним набавкама (‘’Службени 
гласник РС ‘’, број 124/12, 14/15 и 68/15).

2. Критеријуми расподеле средстава

Критеријуми расподеле средстава по Правилнику o додели 
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице за 
финансирање и суфинансирање набавке опреме за основне школе 
које имају статус јавно признатих организатора активности фор-
малног основног образовања одраслих на територији Aутономне 
покрајине Војводине су: 

1. значај планираног улагања у опрему у циљу подизања 
квалитета и модернизације извођења наставе,

2. неопходност опреме за организовање извођења наставе,
3. број полазника у школи - број крајњих корисника,  
4. степен развијености јединице локалне самоуправе на 

чијој територији се налази установа образовања;
5. постојање других извора финансирања набавке опреме,
6. набавка опреме која може претежно да се реализује у те-

кућој буџетској години и
7. висина и реалност тражених средстава за набавку опреме.

НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА

Захтеви за доделу средстава подносе се на јединственом кон-
курсном обрасцу Секретаријата (једна установа подноси само 
један конкурсни образац). Комплетна конкурсна документација 
може се преузети од 07. марта 2016. године на web адреси  Секре-
таријата www.puma.vojvodina.gov.rs

Захтеви се достављају путем поште на адресу: Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - 
националне заједнице са назнаком ‘’За конкурс – за финансирање и 
суфинансирање набавке опреме за  основне школе ради образовања 
одраслих’’, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад или се 
подносе лично, предајом на писарници покрајинских органа управе 
у Новом Саду (у приземљу зграде Покрајинске владе). 

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа обавезна докумен-
тација:

1) фотокопија потврде о упису у судски регистар установе 
образовања,  

2) фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју и

3) невезана понуда-предрачун за набавку опреме (калкула-
ција набавке опреме).

Рок за подношење пријава на Конкурс је 31. март  2016. године. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације, односно 
да за доделу средстава одреди испуњење потребних услова.

Неблаговремене или непотпуне пријаве неће бити разматране.

Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презента-
цији Секретаријата. 

Заинтересована лица додатне информације у вези са реализа-
цијом Конкурса могу добити у Секретаријату на телефон 021/487-
4614 и 021/487-4502.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ  И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

БРОЈ:128-451-742/2016-04
ДАТУМ: 04.03. 2015. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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На основу члана 3. Правилника о додели буџетских средста-
ва Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине - националне заједнице за финансирање и 
суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање 
квалитета ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војво-
дини („Службени лист АПВ“, бр. 16/15) а у вези са Покрајинском 
скупштинском одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводи-
не за 2016. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/15 ), Покрајин-
ски секретаријат за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице расписује 

КОНКУРС
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  И  СУФИНАНСИРАЊЕ  ТРОШКОВА 

ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА ЗА 
ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА  НА 
ТЕРИТОРИЈИ   АУТОНОМНЕ  ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат) у складу са Покрајинском скупштинском одлуком о 
буџету Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Служ-
бени лист АПВ“, бр. 54/15) као и финансијским планом Секре-
таријата  за буџетску 2016. годину, финансираће/суфинансираће  
трошкове  програмских активности и пројеката за подизање ква-
литета ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводини 
(у даљем тексту: АП Војводина). Укупна средства предвиђена за 
доделу по Конкурсу износе 1.947.500,00 динара. 

Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са лик-
видним могућностима буџета АП Војводине за 2016. годину. 

Право учешћа на Конкурсу имају установе ученичког стандарда 
– домови ученика средњих школа, школе са домом ученика, спе-
цијалне школе са домом ученика, ученички центри, ученичка одма-
ралишта и ученички културни центри на територији АП Војводине 
чији је оснивач Република Србија односно АП Војводина. 
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Наведена средства намењена су за:
· организовањe сусрета домова ученика у АП Војводини;
· реализацију програма и пројеката из области образовања 

и васпитања, културе, уметности, спорта;
· реализацију разних манифестација;
· увођење и одржавање HACCP и ISO стандарда у устано-

вама ученичког стандарда и 
· остваривање других програмских активности и пројека-

та у функцији подизања нивоа ученичког стандарда.

УСЛОВИ КОНКУРСА:

I Расподела средстава врши се на основу следећих критеријума:

· значај програмских активности односно пројеката за 
развој ученичког стандарда у АП Војводини;

· број учесника у програмским активностима и пројектима;
· степен развијености јединице локалне самоуправе на 

чијој територији се налази установа ученичког стандарда; 
· постојање других извора финансирања програмских ак-

тивности односно  пројеката;
· успешна реализација додељених средстава из буџе-

та АП Војводине претходних година са достављеним 
извештајем и доказима о наменском и законитом ко-
ришћењу буџетских средстава; 

· да програмска активност и пројекат може претежно реа-
лизовати у текућој буџетској години и

· висина тражених средстава за реализацију програмских 
активности  односно пројеката.

II Подносилац пријаве, уз Пријаву, треба да приложи:

· фотокопију акта установе о упису у судски регистар код 
надлежног органа и

· фотокопију потврде о пореском идентификационом броју. 

Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације.

Неће се узимати у разматрање непотпуне и неблаговремене 
пријаве. 

НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Рок за подношење пријава на Конкурс је 31. март  2016. године. 

Захтеви се подносе на конкурсном обрасцу Секретаријата (једна 
установа подноси само један конкурсни образац), који треба да буде 
оверен и потписан од стране овлашћеног лица подносиоца захтева. 

Пријаве са  потребном документацијом  се подносе на адресу:  

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине -националне заједнице – „Конкурс за ученички 
стандард у АП Војводини – програми и пројекти“

Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад 
Образац пријаве се може преузети на званичној Web презен-

тацији Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, уп-
раву и националне мањине - националне заједнице: www.puma.
vojvodina.gov.rs од  07. марта  2016. године.

Резултати Конкурса ће бити објављени на интернет презента-
цији Секретаријата.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

БРОЈ:128-451-759/2016-01
ДАТУМ:   04.03..2016. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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На основу члана 3. Покрајинске скупштинске одлуке о доде-
ли буџетских средстава организацијама националних мањина 
– националних заједницa (“Службени лист АПВ”, број 14/2015), 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице  расписује 

К О Н К У Р С
ЗА ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЕТНИЧКИХ 

ЗАЈЕДНИЦА У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Конкурс се расписује за суфинансирање редовне делатности, 
пројеката и организовање манифестација, као и набавке опреме и 
инвестициона улагања организација етничких заједница са тери-
торије Аутономне Покрајине Војводине  у  2016. години.

I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује на укупан износ од 9.552.151,10 динара и 
то по националним заједницама: Мађарска национална заједница 
4.650.000,00; Хрватска 950.000,00; Словачка 950.000,00; Румун-
ска 710.000,00; Ромска 550.000,00; Русинска 350.000,00; Буње-
вачка 320.000,00; Македонска 200.000,00; Украјинска 120.000,00; 
Немачка 90.000,00; Чешка 50.000,00; Ашкалијска 30.000,00; 
Египћанска 30.000,00; Грчка 30.000,00; Црногорска 200.000,00 и 
остале националне заједнице  322.151,10 динара.

II. УСЛОВИ КОНКУРСА

Рок за подношење пријава је 31. март 2016. године.
· На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована 

правна лица – организације и удружења припадника ет-
ничких заједница са седиштем на територији Аутономне 
Покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очу-
вању и неговању националног и културног идентитета 
или чија се делатност заснива на очувању и унапређењу 
међунационалне толеранције.

· На Конкурс се не могу пријављивати директни и инди-
ректни буџетски корисници.

· Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непот-
пуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које 
нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве 
које нису предмет Конкурса. 

· Неће се узимати у разматрање пријаве од стране апликана-
та којима су додељена средства по основу претходних кон-
курса Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по 
тим конкурсима или нису благовремено затражили од Се-
кретаријата продужење рока за реализацију средстава до-
бијених по основу ранијих конкурса Секретаријата.

· Покрајински секретаријат за образовање, прописе, упра-
ву и националне мањине – националне заједнице задржа-
ва право да од подносиоца пријаве по потреби затражи 
додатну документацију и информације или изађе на лице 
места, односно да за доделу средстава одреди испуњење 
додатних услова;

· Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
· Против ових одлука Секретаријата не може се уложити 

правни лек;
· Пријаве и приложена документација се подносиоцима не 

враћају.

III. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Се-
кретаријата. Комплетна конкурсна документација са упутствима 
и правилима може се преузети од понедељка 07. марта 2016. го-
дине у просторијама Секретаријата или на web адреси www.ounz.
vojvodina.gov.rs

Уз пријаву се обавезно подноси :
1. Званичан доказ о регистрацији организације;
2. Потврда о пореском идентификационом броју;
3. Званичан доказ о отвореном рачуну у банци.
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Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику 
националне мањине који је у службеној употреби у Аутономној 
Покрајини Војводини;

Пријаве се подносе: 1.) лично предајом писарници покрајин-
ских органа управе у Новом Саду (зграда Покрајинске Владе) 2.) 
електронски путем портала е-конкурси (https://www.ekonkursi.
vojvodina.gov.rs/eKonkursPublic/) са пријавом која је електронски 
потписана; 3) поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за  образовање,прописе 
управу и националне мањине – националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михаила Пупина 16. 
ЗА КОНКУРС

Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Се-
кретаријата.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

БРОЈ: 128-90-13/2016-05
ДАТУМ: 07.03.2016.године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице расписује

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 

ЗА ПРОЈЕКТЕ ОБНОВЕ ЦРКАВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ,

КОЈЕ СУ ЗАШТИЋЕНИ СПОМЕНИЦИ КУЛТУРЕ

У складу с чланом 4. Покрајинске скупштинске одлуке о додели 
буџетских средстава црквама и верским заједницама,1 средства се 
одобравају за суфинансирање обављања градитељске, добротворне 
и научне делатности регистрованих традиционалних цркава и вер-
ских заједница, као и организација и установа чији су оне оснивачи, 
а које делују на територији Аутономне покрајине Војводине.2 

На овај конкурс могу се пријавити искључиво „црквене цен-
трале” – епископије, бискупије и егзархат, само с једним пројек-
том обнове једне цркве.

Укупна сума намењених средстава, за ове потребе, износи 
5.271.000,00 динара.

На конкурс се могу пријавити следеће конфесије:

Српска православна црква 
- Бачка епархија; 
- Банатска епархија;
- Сремска епархија;
- Шабачка епархија.

Римокатоличка црква
- Суботичка бискупија; 
- Зрењанинска бискупија;
- Сријемска бискупија.

1 Покрајинска скупштинска одлука о додели буџетских 
средстава црквама и верским заједницама („Сл. лист АПВ”, број 
54/2014).

2 Регистроване цркве и верске заједнице које делују на 
територији АП Војводине, као и организације и установе чији су 
оне оснивачи, право на доделу средстава могу остварити путем 
захтева који подносе непосредно покрајинском секретару у току 
године.

- Румунска православна црква
- Исламска заједница
- Јеврејска заједница
- Словачка евангеличка црква а.в.
- Реформатскa хришћанска црква у Србији 
- Евангеличкa хришћанска црква a.в. 
- Гркокатоличка црква 

Пријаве на конкурс подносе се на српском језику и језику на-
ционалне мањине који је у службеној употреби у АП Војводини. 

За овај конкурс нису предвиђене претходно припремљене тип-
ске пријаве, већ се оне формирају на основу самог захтева и њего-
вих карактеристика.

Рок за подношење пријава на овај конкурс тече закључно до 
31.03.2016. године.

Пријава мора да садржи:
- Основни опис потреба обнове храма – цркве као што су: 

назив храма; место где се налази храм; када је саграђен; 
датум од када се води као заштићени споменик културе 
и краћи опис инвестиционог захвата са спецификацијом 
трошкова.

- Назив рачуна – банка у којој се води рачун, наведен број 
рачуна и оверен у банци у којој се води.

Пријаву подносе искључиво епархија, бискупија и егзархат и 
то само за једну цркву на подручју на којем епархија, бискупија 
или егзархат делује на територији АП Војводине.

Пријаве се подносе Писарници покрајинских органа управе у 
Новом Саду, у приземљу зграде Покрајинске владе или упућују 
поштом – препоручено на адресу: Покрајински секретаријат за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице, 21000 НОВИ САД, Булевар Михајла Пупина бр. 16 (у 
даљем тексту: Секретаријат). Исто тако, пријаве се могу достави-
ти и факсом на број: 021/456-672.

Секретаријат неће разматрати пријаве:
- пристигле по истеку рока предвиђеног конкурсом;
- које су непотпуне (непотписане и написане графитном 

оловком);
- поднете од неовлашћених субјеката (не могу пријаве 

подносити локалне црквене општине);
- без одговарајућег жиро рачуна, назива банке, броја рачу-

на који је оверила банка у којој се води,
- у случају да пријаву нису поднели епархија, бискупија 

или егзархат, реч је о пријави неовлашћеног лица.

Подносилац пријаве обавезује се да додељена средства употре-
би само за намене за које су средства додељена, те да неутрошена 
средства вирмански врати у буџет на одговарајућу позицију Се-
кретаријата.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације, односно 
да за доделу помоћи захтева испуњење потребних услова.

Подносиоце пријава обавестићемо, писменим путем, о исхо-
ду конкурса, при чему Секретаријат није обавезан да образложи 
своје одлуке. Против ових дискреционих одлука Секретаријата 
не може се уложити правни лек.

Пријаве и приложена документација не враћају се подносио-
цима .

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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263.

На основу члана 22. став 4. и у складу са чланом 26. став 2. 
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине 
Војводине за 2016. годину („Службени лист АПВ“, бр. 54/2015), 
и члана 6. Покрајинскe скупштинске одлуке о додели буџетских 
средстава организацијама национаних мањина – националних 
заједница („Службени лист АПВ”, број 14/2015) Покрајински се-
кретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине 
– националне заједнице расписује 

К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА 
МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ТОЛЕРАНЦИЈЕ

У ВОЈВОДИНИ  У 2016. ГОДИНИ

Конкурс се расписује за суфинансирање програма, пројеката 
и активности које за циљ имају очување и неговање међунацио-
налне толеранције у Војводини у 2016. години, у оквиру пројекта 
„Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.

Конкурс се расписује на укупан износ од  4.300.000,00 динара.

I РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Средства се додељују за суфинансирање програма, пројеката и 
активности организација, удружења, асоцијација и других субје-
ката, које имају за циљ афирмацију вредности мултикултурног 
друштва и очување и неговање међунационалне толеранције у 
Војводини у 2016. години, намењених нарочито за:

- унапређење продукције и продукцију телевизијског и ра-
дијског програма, интернет презентација, других облика 
електронских презентација, штампаних пропагандних 
активности, активности у штампаним медијима и дру-
гих облика медијских активности;

- издавање књига, брошура, часописа или других публика-
ција непрофитног карактера;

- организовање семинара, конференција и других облика 
научних и едукативних скупова;

- организовање културних, образовних, спортских и дру-
гих манифестација.

II УСЛОВИ КОНКУРСА

На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна 
лица – организације, удружења, асоцијације и други субјекти са 
седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине, чија се 
делатност заснива на очувању међунационалне толеранције, од-
носно организације, удружења и асоцијације чији су програми, 
пројекти или активности усмерени на очување и неговање међу-
националне толеранције у Аутономној покрајини Војводини;

На Конкурс се могу пријавити искључиво непрофитне оргaнизације.

Приликом одлучивања о додели средстава процењиваће се 
обим и значај поднетог предлога пројекта, начин реализације и 
конкретни ефекти које ће пројекат остварити;

Приликом одлучивања о додели средстава предност ће имати 
они пројекти који се односе на развијање, очување и неговање 
духа међунационалне толеранције код младих;

Средства по конкурсу се неће додељивати за финансирање те-
кућих трошкова или инвестиционих трошкова подносиоца пријаве.

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ 

Јавне набавке

Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под 
регулацију члана 2. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник РС”, број 124/2012 и 14/2015) , односно уко-

лико ће се средства остварена по овом конкурсу користити за 
набавку радова, добара или услуга, а учешће јавних средстава 
чини више од 50% вредности набавке, корисник средстава ће се 
сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним 
набавкама.

IV НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријаве се подносе у једном примерку, искључиво на конкурс-
ним обрасцима Секретаријата;

Конкурсна документација се може преузети од 07.03.2016. го-
дине у просторијама Секретаријата или на web адреси www.puma.
vojvodina.gov.rs

Подносилац може поднети само једну пријаву на Конкурс;

Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:
1. Званичан доказ о регистрацији организације (решењe 

АПР-а);
2. Потврде о пореском идентификационом броју (ПИБ);
3. Званичан доказ о отвореном рачуну код пословне банке.

Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику 
националне заједнице који је у службеној употреби у Аутономној 
покрајини Војводини;

Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских 
органа управе у Новом Саду (зграда Покрајинске владе) или се 
упућују поштом на адресу: 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
са назнаком: за конкурс за суфинансирање пројеката
очувања и неговања међунационалне   
толеранције у војводини  

Конкурс је отворен до 31.03.2016. године.

V ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА

Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински 
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - 
националне заједнице;

Комисија неће узимати у разматрање неблаговремене и непот-
пуне или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису под-
нете од стране овлашћених лица, пријаве исписане нечитко или 
графитном оловком, као ни пријаве које нису предмет Конкурса;

Комисија неће узимати у разматрање пријаве подносилаца који-
ма су додељена средства по основу претходних конкурса Секрета-
ријата, а нису измирили преузете обавезе по тим конкурсима;

Комисија неће узимати у разматрање пријаве директних буџет-
ских корисника;

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације или изађе 
на лице места, односно да за доделу средстава одреди испуњење 
додатних услова;

Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, 
на основу предлога конкурсне комисије;

Секретаријат ће поднете пријаве разматрати и о њима одлучи-
вати сукцесивно, до закључења Конкурса;

Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;

Решење покрајинског секретара је коначно и против решења се 
не може уложити правни лек;
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Пријаве и приложена документација се подносиоцима не 
враћају;

Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, По-
крајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице ће закључити уговор 
о суфинасирању активности по основу кога ће средства бити ис-
плаћена.

Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Се-
кретаријата по окончању Конкурса.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

БРОЈ: 128-90-12/2016
ДАТУМ: 07.03.2016.

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 

264.

На основу члана 6. став 1. Покрајинске скупштинске одлу-
ке о додели буџетских средстава органима и организацијама у 
чијем раду су у службеној употреби језици и писма националних 
мањина – националних заједница („Службени лист АПВ“, број 
14/2015), у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о буџе-
ту Аутономне покрајине Војводине за 2016. годину („Службени 
лист АПВ“, број 54/15) Покрајински секретаријат за образовање, 
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице 
расписујe

К О Н К У Р С
ЗА ДОДЕЛУ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 

У ЧИЈЕМ РАДУ СУ 
У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИЦИ И ПИСМА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ 

Средства у износу од 3.178.264,00 динара се додељују ради 
унапређивања остваривања права на службену употребу језика 
и писама националних мањина – националних заједница у Ауто-
номној покрајини Војводини.

Право да учествују на конкурсу имају:
• органи јединица локалне самоуправе с територије Ауто-

номне покрајине Војводине, у којима је статутом града, 
односно општине утврђена службена употреба језика и 
писама националних мањина - националних заједница 
на целој територији јединице локалне самоуправе или у 
насељеним местима на њиховој територији;

• месне заједнице на територији градова и општина из 
алинеје један;

• други органи, организације, службе и установе, корис-
ници буџетских средстава, који имају седиште на тери-
торији локалне самоуправе или који обављају делатност 
на територији локалне самоуправе, из алинеје један.

Средства се додељују за финансирање, односно учешће у фи-
нансирању:

• оспособљавања запослених у органима и организација-
ма, да се користе језиком националне мањине – нацио-
налне заједнице који је у службеној употреби, нарочи-
то запослених на радним местима на којима се остварује 
контакт са странкама (учешћем на курсевима, семина-
рима и другим начинима организованим у ту сврху) и за 
развој система електронске управе за рад у условима ви-
шејезичности.

• трошкова израде и постављања табли с називом органа 
и организација, називом насељених места и других гео-
графских назива на путним правцима, називом улица и 
тргова, као и других обавештења и упозорења за јавност 
исписаних и на језицима националних мањина – нацио-
налних заједница који су у службеној употреби у општи-
ни, граду или насељеном месту и за штампање двојезич-
ких или вишејезичких образаца, службених гласила и 
других јавних публикација.

Висина средстава за доделу утврђује се на основу следећих 
критеријума: 

• број језика и писама националних мањина – национал-
них заједница који су у службеној употреби на целој те-
риторији општине, града или насељеног места;

• процентуално учешће припадника националних мањина 
– националних заједница чији су језици и писма у служ-
беној употреби у укупном броју становништва према 
званичним подацима Републичког завода за статистику, 
на основу последњег пописа становништва;

• укупни материјални трошкови потребни за реализацију 
активности;

• постојање других извора финансирања активности;
• континуитет у финансирању активности од стране Се-

кретаријата, односно да ли се средства траже први пут.

Рок за подношење пријава на конкурс је до 31. марта 2016. године.

Пријаве на конкурс се подносе искључиво на конкурсним об-
расцима Секретаријата. Комплетна конкурсна документација 
може се преузети у просторијама Секретаријата или на интернет 
адреси: www.ounz.vojvodina.gov.rs.

Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику 
националне мањине – националне заједнице који је у службеној 
употреби у органима Аутономне покрајине Војводине.

Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских 
органа управе у Новом Саду (зграда Покрајинске владе) или се 
упућују поштом на адресу: Покрајински секретаријат за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине - националне зајед-
нице, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад.

Пријаве на конкурс се достављају у два примерка са две изја-
ве оверене и потписане од стране овлашћеног лица подносиоца 
пријаве, уколико се конкурише по једном основу, уколико се ис-
товремено конкурише и по другом основу, пријаве се достављају 
укупно у четири примерка, са четири оверене изјаве. 

Неће се узети у разматрање неблаговремене или непотпуне 
пријаве, код којих недостатак није отклоњен по указивању, као ни 
пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене намене или су 
поднете од стране неовлашћених лица.

Корисник је дужан да средства користи искључиво за намене за 
које су она додељена, а неутрошена средства да врати буџету Ау-
тономне покрајине Војводине. Корисник је у обавези да на одго-
варајући начин истакне да је у финансирању учествовао и Секре-
таријат. Корисник је дужан да најкасније до истека календарске 
године поднесе Секретаријату извештај о утрошку додељених 
средстава са одговарајућом документацијом. У случају сумње 
да додељена средства у појединим случајевима нису наменски 
коришћена, Секретаријат ће покренути поступак пред покрајин-
ским органом управе надлежним за буџетску инспекцију, ради 
контроле законитог и наменског коришћења средстава. Уколи-
ко се утврди да се додељена средства у појединим случајевима 
нису наменски користила, пријаве тих корисника средстава неће 
се убудуће узимати у разматрање приликом њиховог учешћа на 
конкурсу.

Поступак конкурса спроводи комисија за разматрање пријава 
коју образује покрајински секретар. Комисија након разматрања 
прикупљених пријава сачињава образложени предлог за доделу 
средстава по конкурсу и доставља га покрајинском секретару. 
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О додели средстава корисница по спроведеном поступку од-
лучује покрајински секретар решењем, које је коначно. Решење 
о додели средстава ће се објавити на интернет страни Секрета-
ријата. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-90-10/2016
Дана: 07. март 2016. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 

265.

На основу члана 3. Покрајинске скупштинске одлуке о доде-
ли буџетских средстава организацијама националних мањина 
– националних заједница („Службени лист АПВ“ број: 14/2015), 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине – националне заједнице расписује 

К О Н К У Р С
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

УСМЕРЕНИХ НА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
АФИРМАТИВНИХ МЕРА И ПРОЦЕСА

ЗА ИНТЕГРАЦИЈУ РОМА 
ЗА НАСТАВАК „ДЕКАДЕ ИНКЛУЗИЈЕ РОМА“

У 2016. ГОДИНИ

Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката усмерених 
на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију 
Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2016. години.

I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Конкурс се расписује на укупан износ од  675.000,00 динара.

II. УСЛОВИ КОНКУРСА

Рок за подношење пријава  31. март 2016. године.

На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна 
лица – организације и удружења ромске националне заједнице са 
седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине, чија се 
делатност заснива на очувању и неговању националног и култур-
ног идентитета или организације чија је делатност  усмерена  на 
реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома 
за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2016. години.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне 
или неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 
стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Кон-
курса. 

Неће се узимати у разматрање пријаве од стране апликаната 
којима су додељена средства по основу претходних конкурса 
Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по тим кон-
курсима или нису благовремено, а до истека рока за пријаву по 
овом конкурсу, затражили од Секретаријата продужење рока за 
реализацију средстава добијених по основу ранијих конкурса Се-
кретаријата.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 
националне мањине - националне заједнице задржава право да 
од подносиоца пријаве по потреби затражи додатну документа-
цију и информације или изађе на лице места, односно да за доделу 
средстава одреди испуњење додатних услова;

Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;

Против ових одлука Секретаријата не може се уложити правни 
лек;

Пријаве и приложена документација се подносиоцима не 
враћају.

III. ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Уколико корисник средстава из овог Конкурса потпада под 
регулацију члана 2. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник Р. Србије”, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), 
односно уколико ће се средства остварена по овом конкурсу ко-
ристити за набавку радова, добара или услуга, а учешће тих сред-
става чини више од 50% вредности набавке, корисник средстава 
ће се сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о 
јавним набавкама.

IV. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Се-
кретаријата. Комплетна конкурсна документација са упутствима 
и правилима може се преузети од 07. марта 2016. године у прос-
торијама Секретаријата или на web адреси www.ounz.vojvodina.
gov.rs

Уз пријаву се обавезно подноси:
1. Званичан доказ о регистрацији организације;
2. Потврда о пореском идентификационом броју;
3. Званичан доказ о отвореном рачуну у банци.

Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику 
националне мањине који је у службеној употреби у Аутономној 
Покрајини Војводини;

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

Покрајински секретаријат за образовање, прописе
управу и националне мањине – националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михаила Пупина 16. 
ЗА КОНКУРС „ДЕКАДА РОМА 2016 .“

Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Се-
кретаријата.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

БРОЈ: 128-90-11/2016-05
ДАТУМ: 07. марта 2016. године

Покрајински секретар
Nyilas Mihály с.р.

(Михаљ Њилаш,с.р.) 
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ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 250 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ ДОО Мађар со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр1,

Текст огласа , са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Мађар со Кфт, Војводе Мишића бр.1 Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021- 487 44 27 

Штампа: ДОО Мађар со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр1, Нови Сад. Телефони; редакција 021 457 060,  
Служба претплате: 021 557 244 , Огласно оделење: 021 457 633, E mail:sl.listapv@magyarszo.com

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

253. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у 
области основног и средњег образовања у АП Војво-
дини за 2016. годину;

254. Конкурс за суфинансирање програма и пројеката у 
области јачања језичких компетенција ученика снов-
них школа у АП Војводини за 2016. годину;

255. Конкурс за регресирање превоза ученика средњих 
школа на територији АП Војводине за период април 
– децембар 2016. године;

256. Конкурс за финансирање и суфинансирање актив-
ности, програма и пројеката националних савета на-
ционалних мањина у области основног и средњег об-
разовања у АП Војводини за 2016. годину;

257. Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке 
опреме за школе основног образовања и васпитања и 
школе средњег образовања на територији Аутономне 
покрајине Војводине за 2016. годину;

258. Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке 
опреме за установе ученичког стандарда на терито-
рији Аутономне покрајине Војводине за 2016. годи-
ну;

259. Конкурс за финансирање и суфинансирање набавке 
опреме за сновне школе које имају статус јавно при-
знатих организатора активности формалног основног 
образовања одраслих на територији Аутономне по-
крајине Војводине за 2016. годину; 

260. Конкурс за финансирање и суфинансирање трошко-
ва програмских активности и пројеката за подизање 
квалитета ученичког стандарда на територији Ауто-
номне покрајине Војводине за 2016. годину;

261. Конкурс за дотације организацијама етничких зајед-
ница у Аутономној покрајини Војводини;

262. Конкурс за доделу  финансијских средстава за пројек-
те обнове цркава на територији АП Војводине, које су 
заштићени споменици културе;

263. Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и не-
говања међународне толеранције у Војводини у 2016. 
години;

264. Конкурс за доделу буџетских средстава органима и 
организацијама у Аутономној покрајини Војводини 
у чијем раду су у службеној употреби језици и пис-
ма националних мањина – националних заједница за 
2016. годину;

265. Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених на 
реализацију афирмативних мера и процеса за инте-
грацију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“у 
2016. години.
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