На основу члана 2. и члана 25. став 1. Одлуке о организацији и на- чину рада
Извршног већа Аутономне Покрајине Војводине ("Службени лист АПВ", број:
10/92, 12/92, 1/95, 3/02, 23/02 и 17/03), Извршно веће Аутономне Покрајине
Војводине, на седници одржаној 14. марта 2008. године, донело је

ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ПРОПИСЕ, УПРАВУ И
НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА У
ЧИЈЕМ РАДУ СУ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ ЈЕЗИЦИ И ПИСМА
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА
("Службени лист АПВ", број 6/2008)
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се начин, услови и критеријуми за расподелу буџетских
средстава Покрајинског секретаријата за прописе управу и националне мањине (у
даљем тексту: Секретаријат), органима и организацијама на територији Аутономне
Покрајине Војводине. Средства се расподељују у циљу унапређења остваривања
права на службену употребу језика и писама националних мањина.
Члан 2.
Средстава за намену из члана 1. ове Одлуке, обезбеђују се у буџету Аутономне
Покрајине Војводине, а воде се на посебном буџетском разделу Секретаријата.
Члан 3.
У смислу ове Одлуке, органи и организације, односно корисници који имају право
да учествују у расподели средстава су:
- органи општине и града на територији Аутономне Покрајине Војводине, у којима
је статутом утврђена службена употреба језика и писама националних мањина на
целој територији општине или града или насељеним местима на њиховој
територији;
- месне самоуправе на територији општина и градова из алинеје један овог члана;
- други органи, организације, службе и установе на територији општина и градова
из алинеје један овог члана.
Члан 4.
Средства се додељују за финансирање, односно учешћа у финансирању:
- оспособљавања запослених у органима и организацијама из члана 3. ове Одлуке,
да се користе језиком националне мањине који је утврђен као језик у службеној
употреби, а нарочито на радним местима на којима се остварује контакт са
странкама (учешћем на курсевима, семинарима и другим начинима организованим
у ту сврху) и за развој система електронске управе за рад у условима

вишејезичности;
- трошкова израде и постављања табли са називом органа и организација, називом
насељеног места на путним правцима, називом улица и тргова исписних и на
језицима националних мањина који су у службеној употреби у општини, граду и
насељеном месту и за штампање двојезичних или вишејезичних образаца, као и за
штампање службених гласила и других јавних публикација.
Члан 5.
Висина средстава за намене из члана 4. ове Одлуке, утврђује се на основу следећих
критеријума:
- број језика и писама који су у службеној употреби на целој територији општине,
града и насељеног места;
- процентуално учешће припадника националних мањина чији су језици и писма у
службеној употреби у укупном броју становништва;
- укупни материјални трошкови потребни за реализацију пројеката из члана 4. ове
Одлуке;
- постојање других извора финансирања пројеката из члана 4. ове Одлуке;
- континуитет у финансирању пројеката од стране Секретаријата, односно да ли се
средства траже први пут.
Члан 6.
Средства се расподељују корисницима из члана 3. ове Одлуке путем конкурса, који
расписује Секретаријат најмање једанпут годишње, у складу са планом расподеле
средстава.
План расподеле средстава доноси покрајински секретар за прописе, управу и
националне мањине (у даљем тексту: покрајински секретар).
Члан 7.
Путем конкурса расподељује се 90% расположивих средстава.
Преостала средства у висини од 10%, додељује покрајински секретар без конкурса
на основу поднетог захтева, а намењена су за ванредне и непредвидиве прилике.
Члан 8.
Конкурс садржи податке о томе ко може да се пријави на конкурс, критеријуме на
којима ће се заснивати висина додељених средстава, висина средстава која се
расподељују, рок за подношење пријава на конкурс, као и друге податке који су од
значаја за спровођење конкурса.
О начину објављивања конкурса одлучује покрајински секретар.

Члан 9.
Пријава на конкурс подноси се Секретаријату, на јединственом обрасцу, чију
садржину утврђује Секретаријат.
Члан 10.
Након истека рока за пријем пријава на конкурс, надлежна служба Секретаријата
сачињава списак благовремених и потпуних пријава.
Члан 11.
О додели средстава корисницима по спроведеном поступку одлучује покрајински
секретар решењем.
Решење из става 1. овог члана је коначно.
Члан 12.
Корисник је дужан да средства користи искључиво за намене за која су она
додељена, а неутрошена средства да врати буџету Аутономне Покрајине
Војводине.
Корисник је у обавези да на одговарајући начин истакне да је у финансирању
учествовао и Секретаријат.
Корисник је дужан да најкасније до истека календарске године поднесе
Секретаријату извештај о утрошку средстава са одговарајућом документацијом.
У случају сумње да додељена средства у појединим случајеви-ма нису наменски
коришћена, Секретаријат ће покренути поступак пред покрајинским органом
управе надлежним за буџетску инспекцију, ради контроле законитог и наменског
коришћења средстава.
Уколико се утврди да се додељена средства у појединим случајевима нису
наменски користила, пријаве тих корисника средстава неће се убудуће узимати у
разматрање приликом њиховог учешћа на конкурсу.
Члан 13.
Даном ступања на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о расподели
буџетских средстава Покрајинског секретаријата за прописе, управу и националне
мањине за донације и трансфере општинама у Аутономној Покрајини Војводини, у
којима је језик и писмо националне мањине у службеној употреби ("Службени лист
АПВ", број 20/06).

Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
Аутономне Покрајине Војводине".
Извршно веће Аутономне Покрајине Војводине
Број: 90-00008/2008
Нови Сад, 14. март 2008. године
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