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ДАТУМ: 05. маја 2014. године 

 
На основу члана 3. Одлуке о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата 
за прописе, управу и националне мањине за дотације организацијама етничких заједница 
(„Службени лист АПВ“ број: 5/2006), Покрајински секретаријат за образовање, управу и 
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 2014. години 
 

 
Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију 
афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 
2014. години. 
 
I. РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

 
Конкурс се расписује на укупан износ од  2.000.000,00 динара. 

 
 
II. УСЛОВИ КОНКУРСА 

 
Рок за подношење пријава  16. јун 2014. 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 културног идентитета или организације чија је делатност  усмерена  
на реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак 
„Декаде инклузије Рома“ у 2014. 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 Конкурса.  

 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 конкурсима 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 Секретаријата. 

 Покрајински секретаријат за образовање, управу и националне заједнице 
задржава 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. 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), односно 
уколико ће се средства остварена по овом конкурсу користити за набавку радова, добара 
или услуга, а учешће тих средстава чини више од 50% вредности набавке, корисник 
средстава ће се сматрати наручиоцем и у обавези је да примењује Закон о јавним 
набавкама. 
 
IV. НАМЕНСКИ ПОДРАЧУН КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР 
 

Правилник о изменама Правилника о начину утврђивања и евидентирања корисника 
јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код Управе за 
трезор („Службени гласник РС”, број  8/2014), Министарства финансија Републике Србије, 
Управе за трезор - Сектора за јавна плаћања и фискалну статистику, предвиђа да се, због 
потребе да се рационализује коришћење ресурса код државних органа и органа локалних 
власти, као и  повећања ефикасности рада тих органа, изврши сукцесивно укидање 
наменских подрачуна код Управе за трезор. Наведено се односи на све субјекте који нису 
директни или индиректни буџетски корисници, тачније на удружења, фондације и 
задужбине, предузетнике, цркве и верске заједнице, политичке странке (ове измене се не 
односе на привредна друштава). 
 
Сви поменути субјекти су у обавези да по реализацији раније дозначених средства на 
подрачун код Управе за трезор, изврше укидање подрачуна и брисање из Евиденције код 
Управе за трезор. 
У складу са наведеним, средства по Конкурсу ће бити исплаћивана искључиво на рачуне 
субјеката код пословних банака. 
 
 
V. НАЧИН АПЛИЦИРАЊА 

 

 Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата. 
Комплетна конкурсна документација са упутствима и правилима може се преузети 
од 05. маја 2014. године у просторијама Секретаријата или на web адреси 

www.puma.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,  
управу и националне заједнице 
21000 Нови Сад 
Булевар Михаила Пупина 16.  

ЗА КОНКУРС „ДЕКАДА РОМА 2014 .“ 
 
Резултати конкурса се објављују на званичној web адреси Секретаријата. 
 
 
 
 

         Покрајински секретар 
 

 
                                                                                                             Mgr. Deli Andor   
                                                                                                                                            (мр Андор Дели) 

 
 

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/


 
 
 
 
 


