
 
На основу члана 22. став 4. и члана 26. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке 

о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, 

бр. 50/13), члана 36. став 2. и члана 50. Покрајинске скупштинске одлуке о 

покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 40/12 – пречишћен текст),  

Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, управу и наципналне заједнице 
расписује  

 
КПНКУРС 

 ЗА СУФИНАНСИРАОЕ ПРПГРАМА И ПРПЈЕКАТА У ПБЛАСТИ ПСНПВНПГ И СРЕДОЕГ 
ПБРАЗПВАОА У АП ВПЈВПДИНИ ЗА 2014. ГПДИНУ 

 
Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, управу и наципналне заједнице ће, у 

складу са Финансијским планпм и финансијским мпгућнпстима у бучетскпј 2014. гпдини, 
суфинансирати прпграме и прпјекте у пбласти пснпвнпг и средоег пбразпваоа на 
теритприји АП Впјвпдине у изнпсу пд  18.529.694,00 динара. 

Реализација финансијских пбавеза врщиће се у складу са ликвидним 
мпгућнпстима бучета АП Впјвпдине за 2014. гпдину. 
 
РАСППДЕЛА СРЕДСТАВА  
 
А) Устанпве пснпвнпг и средоег пбразпваоа  
 

1. за прпграме и прпјекте пснпвнпг пбразпваоа – 5.510.000,00 динара, 
2. за прпграме и прпјекте средоег пбразпваоа – 5.404.836,00 динара. 

 
Наведена средства намеоена су за: 

 

 накнаде из бучета за пбразпваое, кап щтп су такмишеоа ушеника из 
наставних предмета, едукативни камппви и сусрети ушеника,  
пствариваое и усппстављаое међурегипналне и међунарпдне сарадое, 
за пствариваое прпграма безбеднпсти ушеника, за увпђеое билингвалне 
наставе, негпваое матероег језика припадника наципналних заједница и 
пшуваое оихпве традиције, псавремеоаваое пбавезнпг, избпрнпг и 
факултативнпг наставнпг рада; 

 услуге инфпрмисаоа, кап щтп су щтампаое билтена, шаспписа, 
публикација, кап и щтампаое мпнпграфија ппвпдпм пбележаваоа 
јубилеја;  

 материјал за пбразпваое и 

 услуге усаврщаваоа заппслених у виду едукације наставнпг кадра крпз 
ушещће на семинарима, саветпваоима.  

 

Република Србија 
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина 
 
Ппкрајински секретаријат за пбразпваое,  
управу и наципналне заједнице 
 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад 
Т: +381 21  487 41 57  F: +381 21 456 986   
ounz@vojvodinа.gov.rs  

 Брпј: 128-451-180/2014-01 
 

Датум: 05. март 2014. гпдине  



 
                Правп ушествпваоа на Кпнкурсу имају устанпве пснпвнпг и средоег пбразпваоа 
на теритприји АП Впјвпдине шији је псниваш Република Србија и АП Впјвпдина. 
 
Б) Удружеоа 
 

1. за прпграме и прпјекте на нивпу пснпвнпг пбразпваоа – 3.802.684,00 
динара, 

2. за прпграме и прпјекте на нивпу средоег пбразпваоа – 3.812.174,00 
динара.  

 
Наведена средства намеоена су за: 

 

 унапређиваое нивпа пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа у АП 
Впјвпдини; 

 пбезбеђиваое услпва за ппдизаое квалитета пбразпваоа; 

 дптираое струшних скуппва и семинара из пбласти пбразпваоа и 
васпитаоа; 

 дптираое такмишеоа из наставних предмета шији су иницијатпри 
невладине прганизације; 

 пствариваое и усппстављаое међурегипналне и међунарпдне сарадое у 
пбласти пбразпваоа и васпитаоа,  

 дптираое реализације прпјеката у циљу псавремеоаваоа наставних 
планпва и прпграма, увпђеоа инпвација у пбавезнпм, избпрнпм и 
факултативнпм наставнпм прпцесу и слпбпдним активнпстима, и  

 дптираое прпјеката кпји имају за циљ негпваое матероег језика 
припадника наципналних заједница и пшуваое традиције.   

 
 Правп учествпваоа на Кпнкурсу имају удружеоа на теритприји АП Впјвпдине 
кпја су кап један пд циљева удруживаоа статутпм предвидели активнпсти у пбласти 
пбразпваоа. 
 
ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛПВИ КПНКУРСА: 
 
   I Расппдела средстава врши се на пснпву следећих критеријума: 
 

1. знашај прпграма/прпјекта за развпј пснпвнпг и средоег пбразпваоа у АП 
Впјвпдини; 

2. трпщкпви, кпји су пптребни за прпграме/прпјекте кпји се реализују тпкпм 
текуће 2014 гпдине; 

3. ппстпјаое других извпра за финансираое прпграма/прпјекта. 
 
   II Ппднпсилац пријаве, уз Упитник, треба да прилпжи: 

 
1.    детаљан ппис прпграма/прпјекта са пснпвним ппдацима (назив 

прпграма/прпјекта, циљ прпграма/прпјекта, местп пдржаваоа, време 
пдржаваоа, прганизатпр, тема/пбласт/активнпсти, исхпди, пдрживпст 
прпграма/прпјекта, циљна група/ушесници, ппзивнп писмп, прпграм 
реализације активнпсти и сл.); 



2. детаљан финансијски план прпграма/прпјекта; 
3. фптпкппију акта п упису у судски регистар за щкпле пднпснп фптпкппију 

рещеоа п упису у регистар кпд агенције за привредне регистре за 
удружеоа;  

4. фптпкппију пптврде п ппрескпм идентификаципнпм брпју  и  
5.  пверену фптпкппију статута са назначеним чланом којим су утврђене   

активности удружења  у области образовања.  

 
ПДЛУЧИВАОЕ П ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАОА 

 
О дпдели средстава кприсницима пдлушује ппкрајински секретар надлежан за 

ппслпве пбразпваоа на предлпг Кпмисије за спрпвпђеое кпнкурса, кпја разматра 
пристигле захтеве. Секретаријат задржава правп да пд ппднпсипца захтева, пп пптреби, 
затражи дпдатну дпкументацију или инфпрмације.  

Захтеви се ппднпсе у писменпј фпрми искљушивп на кпнкурсним пбрасцима 
Секретаријата (Упитник са прилпзима), пверени и пптписани пд стране пвлащћенпг лица 
ппднпсипца захтева.  

Средства за суфинансираое прпграма/прпјеката у пбласти пснпвнпг и средоег 
пбразпваоа ће се дпдељивати самп за пне прпграме/прпјекте кпји ће се претежнп 
реализпвати тпкпм текуће 2014. гпдине.  

Секретаријат ће п резултатима Кпнкурса писменп пбавестити ппднпсипце 
захтева. 

Кпнкурс је птвпрен дп 31. марта 2014. гпдине.  
Кпнкурс се пбјављује у "Службенпм листу АПВ", у дневнпм листу Дневник и на 

званишнпј Web презентацији Секретаријата.  
Пријаве са  пптребнпм дпкументацијпм  се ппднпсе на адресу:   
Ппкрајински секретаријат за пбразпваое, управу и наципналне заједнице 
„Кпнкурс за суфинансираое прпграма и прпјеката у пбласти пснпвнпг и средоег  
 oбразпваоа у АП Впјвпдини“ 
Булевар Михајла Пупина 16 
21000 Нпви Сад  
Неће се узимати у разматраое неблагпвремене и непптпуне пријаве, пријаве 

кпје нису ппднете пд стране пвлащћених лица, кап ни пријаве кпје нису предмет Кпнкурса. 
Образац упитника са прилпзима, се мпже преузети на званишнпј Web 

презентацији Ппкрајинскпг секретаријата за пбразпваое, управу и наципналне заједнице: 
www.puma.vojvodina.gov.rs . 

 
                        ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
                                                                                                          
                                                                                                          Mgr. Deli Andor  
                                                                                                         (мр Андпр Дели) 

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

