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На пснпву шлана 22. став 4. и шлана 26. став 2. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2014. гпдину 
(„Службени лист АП Впјвпдине“, бр. 50/2013 и 24/2014-ребаланс), шлана 36. став 2. и шлана 50. Ппкрајинске скупщтинске 
пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист АП Впјвпдине“, бр. 40/12-прећищћен текст), Ппкрајински секретаријат за 
пбразпваое, управу и наципналне заједнице расписује 

КОНКУРС 

ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ САВЕТА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА 
У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Кпнкурс се расписује за финансираое и суфинансираое активнпсти, прпграма и прпјеката наципналних 
савета наципналних маоина у пбласти развпја и ппдизаоа квалитета пснпвнпг и средоег пбразпваоа на 
језицима/гпвпру наципналних маоина- наципналних заједница у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини. 
 

I. РАСППДЕЛА СРЕДСТАВА 
 

Кпнкурс се расписује на укупан изнпс пд 1.700.000,00 динара, кпји се расппдељује: 
 
1. за активнпсти, прпграме и прпјекте у пбласти пснпвнпг пбразпваоа 1.100.000,00 динара и 
2. за активнпсти, прпграме и прпјекте у пбласти средоег пбразпваоа 600.000,00 динара. 
 
Средства се дпдељују за финансираое и суфинансираое активнпсти, прпграма и прпјеката наципналних 
савета наципналних маоина у пбласти развпја и ппдизаоа квалитета пснпвнпг и средоег пбразпваоа 
на језицима/гпвпру наципналних маоина – наципналних заједница у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини, 
намеоених нарпшитп за: 
-  дптираое припремe и израдe тестпва за такмишеоа, превпд тестпва на језике/гпвпр наципналних 
маоина – наципналних заједница на свим нивпима такмишеоа пд щкплскпг дп републишкпг нивпа, у 
прганизацији Министарства прпсвете, науке и технплпщкпг развпја Републике Србије, на 
језицима/гпвпру наципналних маоина – наципналних заједница, намеоених ушеницима, припадницима 
наципналних маоина – наципналних заједница, кпји наставу ппхађају на матероем језику , 
-  суфинансираое прганизације такмишеоа и смптри ушеника пснпвних и средоих щкпла на теритприји 
АП Впјвпдине, шији су прганизатпри наципнални савети наципналних маоина, 
-  израду предлпга наставних прпграма за језике/гпвпр наципналних маоина – наципналних  заједница, 
пднпснп делпва наставнпг прпграма, за наставне предмете пд интереса за наципналне маоине – 
наципналне заједнице и превпд на српски језик. 
 
II. УСЛПВИ И ПРАВИЛА КПНКУРСА 

 
1. Правп да ушествују на кпнкурсу имају наципнални савети наципналних маоина са седищтем на 

теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, и тп за активнпсти, прпграме и прпјекте у пбласти 
развпја и ппдизаоа квалитета пснпвнпг и средоег пбразпваоа на језицима/гпвпру наципналних 
маоина – наципналних заједница у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини. 
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2. Ппднете пријаве разматра Кпмисија кпју именује ппкрајински секретар за пбразпваое, управу и 
наципналне заједнице (у даљем тексту: ппкрајински секретар). 

3. Кпмисија неће узети у разматраое неблагпвремене и непптпуне пријаве, пријаве кпје нису ппднете 
пд стране пвлащћених лица, кап ни пријаве кпје нису предмет Кпнкурса. 

4. Приликпм пдлушиваоа п дпдели средстава узеће се у пбзир критеријуми дефинисани Правилникпм 
п дпдели бучетских средстава Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, управу и наципналне 
заједнице за финансираое и суфинансираое активнпсти, прпграма и прпјеката наципналних савета 
наципналних маоина у пбласти пснпвнпг и средоег пбразпваоа.  

5. Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, управу и наципналне заједнице (у даљем тексту: 
Секретаријат) задржава правп да пд ппднпсипца пријаве пп пптреби затражи дпдатну 
дпкументацију и инфпрмације, пднпснп да за дпделу средстава пдреди испуоеое дпдатних услпва. 

6. Пријаве и прилпжена дпкументација се ппднпсипцима не враћају. 
7. Рещеое п расппдели средстава дпнпси ппкрајински секретар, на пснпву предлпга Кпмисије. 
8. Рещеое ппкрајинскпг секретара је кпнашнп и прптив рещеоа се не мпже улпжити правни лек. 
9. Резултати Кпнкурса се пбјављују на сајту Секретаријата, при шему Секретаријат није у пбавези да 

пбразлпжи свпје пдлуке.  
10. Са ппднпсипцима пријава кпјима су пдпбрена средства, Секретаријат ће закљушити угпвпр п 

финансираоу пднпснп суфинансираоу активнпсти пп пснпву кпга ће средства бити исплаћена. 
 

Јавне набавке 
 
Укпликп се на кприсника средстава из пвпг кпнкурса пднпси шлан 2., став 1. ташка 2. Закпна п јавним 
набавкама („Службени гласник РС“, брпј 124/2012), пднпснп укпликп ће кприсник пстварена 
средства пп пвпм кпнкурсу кпристити за набавку дпбара или услуга, а ушещће јавних средстава шини 
вище пд 50% вреднпсти те набавке, кприсник средстава ће се сматрати нарушипцем и у пбавези је да 
примеоује пдредбе  Закпна п јавним набавкама. 

 
III. НАЧИН АПЛИЦИРАОА 

 
 

1. Рок за подношење пријава је 22.08.2014. године. 
2. Пријаве се ппднпсе искљушивп на кпнкурсним пбрасцима Секретаријата. 
3. Кпнкурсна дпкументација се мпже преузети пд 13.08.2014. гпдине на web адреси Секретаријата : 

www.puma.vojvodina.gov.rs 
4. Уз пријаву се пбавезнп ппднпсе кппије следећих дпкумената: 

- пптврдa п регистрацији наципналнпг савета кпд надлежнпг пргана и 
- пптврдa п ппрескпм идентификаципнпм брпју (ПИБ). 

5. Пријаве на Кпнкурс се ппднпсе на српскпм језику или на језику/гпвпру наципналне маоине - 
наципналне заједнице кпји је у службенпј упптреби у Аутпнпмнпј ппкрајини Впјвпдини. 

6. Пријаве се ппднпсе лишнп, предајпм на писарници ппкрајинских пргана ппкрајинске управе у Нпвпм 
Саду (зграда Покрајинске владе) или се упућују ппщтпм на адресу: 

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, управу и наципналне заједнице 
21000 Нпви Сад 
Булевар Михајла Пупина 16 
Са назнакпм: ЗА КПНКУРС ЗА ФИНАНСИРАОЕ И СУФИНАНСИРАОЕ НАЦИПНАЛНИХ 

САВЕТА НАЦИПНАЛНИХ МАОИНА У ПБЛАСТИ ПСНПВНПГ И СРЕДОЕГ 
ПБРАЗПВАОА 

 
 

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
 

 
                           Nyilas Mihály 
                           (Михаљ Оилащ)  

  

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

