
 
На  основу  Правилника  o  додели  буџетских  средстава  Покрајинског  секретаријата  за 
образовање, управу и националне заједнице за финансирање и суфинансирање програма 
и  пројеката  у  области  основног  и  средњег  образовања  и  области  ученичког  стандарда 
(„Службени лист АПВ“, бр. 7/13),     

Покрајински  секретаријат  за  образовање,  управу  и  националне  заједнице 
расписује  

 
КОНКУРС 

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ 
ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ 2013. ГОДИНЕ 

 
Покрајински  секретаријат  за  образовање,  управу  и  националне  заједнице  (у 

даљем  тексту:  Секретаријат)  ће,  у  складу  са  Покрајинском  скупштинском  одлуком  о 
буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист АПВ“, бр. 39/12 
и 26/13), Финансијским планом и финансијским могућностима у буџетској 2013. години, 
суфинансирати    програме  и  пројекте  у  области  основног  и  средњег  образовања  на 
територији  АП  Војводине.  Укупна  средства  предвиђена  за  доделу  по  овом  конкурсу 
износе 9.832.501,00 динара.  
            Реализација  финансијских  обавеза  вршиће  се  у  складу  са  ликвидним 
могућностима буџета АП Војводине за 2013. годину. 
 
РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА  
 
А) Установе основног и средњег образовања  
 

1. за програме и пројекте основног образовања – 2.700.034,00 динара, 
2. за програме и пројекте средњег образовања – 2.274.649,00 динара. 

 
Наведена средства намењена су за: 

 
• накнаде  из  буџета  за  образовање,  као  што  су  такмичења  ученика  из 

наставних  предмета,  едукативни  кампови  и  сусрети  ученика,  
остваривање и  успостављање међурегионалне и међународне  сарадње, 
за остваривање програма безбедности ученика, за увођење билингвалне 
наставе, неговање матерњег језика припадника националних заједница и 
очување  њихове  традиције,  осавремењавање  обавезног,  изборног  и 
факултативног наставног рада; 

• услуге  информисања,  као  што  су  штампање  билтена,  часописа, 
публикација,  као  и  штампање  монографија  поводом  обележавања 
јубилеја;  

• материјал за образовање и 
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• услуге  усавршавања  запослених  у  виду  едукације  наставног  кадра  кроз 
учешће на семинарима, саветовањима.  

 
                Право  учествовања на Конкурсу имају  установе основног и  средњег образовања 
на територији АП Војводине чији је оснивач Република Србија и АП Војводина. 
 
Б) Невладине организације 
 

1. за  програме  и  пројекте  на  нивоу  основног  образовања  –  2.651.412,00 
динара, 

2. за  програме  и  пројекте  на  нивоу  средњег  образовања  –  2.206.406,00 
динара.  

 
Наведена средства намењена су за: 

 
• унапређивање нивоа основног и средњег образовања и васпитања у АП 

Војводини; 
• обезбеђивање услова за подизање квалитета образовања; 
• дотирање  стручних  скупова  и  семинара  из  области  образовања  и 

васпитања; 
• дотирање  такмичења  из  наставних  предмета  чији  су  иницијатори 

невладине организације; 
• остваривање и успостављање међурегионалне и међународне сарадње у 

области образовања и васпитања,  
• дотирање  реализације  пројеката  у  циљу  осавремењавања  наставних 

планова  и  програма,  увођења  иновација  у  обавезном,  изборном  и 
факултативном наставном процесу и слободним активностима, и  

• дотирање  пројеката  који  имају  за  циљ  неговање  матерњег  језика 
припадника националних заједница и очување традиције.   

 
  Право  учествовања  на  Конкурсу  имају  невладине  организације  са  седиштем  на 
територији АП Војводине. 
 
   ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ КОНКУРСА: 
 
   I  Расподела средстава врши се на основу следећих критеријума: 
 

1. значај програма и пројекта за развој основног и средњег образовања у АП 
Војводини; 

2. трошкови,  који  су  потребни  за  програме  и  пројекте  који  се  реализују 
током текуће 2013. године; 

3. постојање других извора за финансирање програма и пројеката; 
4. да  је  подносилац  пријаве  са  успехом  реализовао  програме  и  пројекте  из 

претходних  година  за  финансирање  и  суфинансирање  из  буџета  АП 
Војводине  и  да  је  поднео  програмски  и  финансијски  извештај  о  њиховој 
реализацији са доказима о наменском и законитом коришћењу одобрених 
средстава;  

5. да је програм и пројекат усмерен према већем броју крајњих корисника; 
6. да  програм  и  пројекат  може  претежно  да  се  реализује  до  краја  текуће 

буџетске године; 
 



   II  Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи: 
 

1. фотокопију  регистрације  установе  код  надлежног  органа  са  описом    
делатности за коју је установа (невладина организација) регистрована; 

2. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју.  
 

Секретаријат  задржава  право  да  од  подносиоца  захтева,  по  потреби,  затражи 
додатну документацију или информације. 

Неће  се  узимати  у  разматрање  неблаговремене  и  непотпуне  или  неправилно 
попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица и пријаве које нису 
предмет Конкурса.  

Средства за суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег 
образовања ће се додељивати за оне програме и пројекте који ће се претежно реализовати 
до краја  2013. године. 

 Учесници  конкурса  који  не  припадају  јавном  сектору,  а  којима  буду  одобрена 
средства на Конкурсу, пре преноса средстава из буџета, морају отворити посебан наменски 
динарски  рачун  код  Управе  за  трезор  за  та  средства,  који  се  укључује  у  систем 
консолидованог рачуна трезора, у року који ће им бити одређен приликом обавештавања о 
резултатима конкурса. Учесницима конкурса којима буду одобрена средства, а који не буду 
отворили посебан наменски динарски рачун у наведеном року, неће бити пренета средства, 
односно сматраће се да им средства на Конкурсу нису ни додељена. 
 
НАЧИН АПЛИЦИРАЊА 

 
Рок за подношење пријава на Конкурс је 20. септембар 2013. године.  
Захтеви  се  подносе  у  писменој  форми  искључиво  на  конкурсном  обрасцу 

Секретаријата  (Упитник),  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,  управу  и  националне  заједнице  – 

„Конкурс  за  суфинансирање  програма  и  пројеката  у  области  основног  и  средњег 
oбразовања у АП Војводини за другу половину 2013. године“ 

Булевар Михајла Пупина 16 
21000 Нови Сад  
Образац  упитника  се  може  преузети  на  званичној  Web  презентацији 

Покрајинског  секретаријата  за  образовање,  управу  и  националне  заједнице: 
www.ounz.vojvodina.gov.rs 
 

Секретаријат  ће  о  резултатима  Конкурса  писмено  обавестити  подносиоце 
захтева. 
 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Mgr. Deli Andor 
(мр Андор Дели) 


