
 

Република Србија 
Аутономна покрајина Војводина 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, 
управу и националне мањине – националне заједнице 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21  487  46 09 
ounz@vojvodinа.gov.rs 
 

 БРОЈ: 128-451-137/2018-01 
 

ДАТУМ: 20.04.2018. 

         
 На основу чл. 15, 16. став 5. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(„Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14-др. oдлука, 37/16 и 29/17) и чланa 8. Правилника o додели 
буџетских средстава 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 АП Војводини („Службени лист АПВ“, бр. 6/17), а по 
спроведеном Конкурсу за финансирање и суфинансирање програма и пројеката у области образовања у 
АП Војводини у 2018. години  - финансирање и суфинансирање програмских активности и пројеката за 
подизање квалитета ученичког стандарда у АП Војводини у 2018. години, покрајински секретар за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице  д о н о с и: 
 

РЕШЕЊЕ О РАСПОДЕЛИ 
СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКАТА ЗА 

ПОДИЗАЊЕ КВАЛИТЕТА УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА У АП ВОЈВОДИНИ У 2018. ГОДИНИ 
 
I 

Овим решењем се утврђује расподела буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице по Конкурсу за финансирање и 
суфинансирање програма и пројеката у области образовања у АП Војводини у 2018. години  - финансирање и 
суфинансирање програмских активности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у АП 
Војводини у 2018. години број 128-451-104/2018-01 од 12.02.2018. године („Службени лист АПВ“, бр. 8/18 – у 
даљем тексту: Конкурс). 

II 
 

          Конкурсом је опредељено укупно 1.900.000,00 динара за намену из тачке I овог решења.  
          Средства се одобравају установама ученичког стандарда на територији АП Војводине чији је оснивач 
Република Србија и АП Војводина (у даљем тексту: корисници) за  намене и у износима приказаним у 
следећој   табели: 
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