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На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о додели 
буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских 
активности и пројеката у области основног и средњег образовања и 
васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводи-
ни („Службени лист АПВ”, бр. 14/15 и 10/17) и члана 15. и 16. и чл. 
24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 
(„Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. Одлука 37/2016, 29/2017, 
24/2019, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за образовање, прописе, 
управу и националне мањине ‒ националне заједнице, д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
O ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, 

УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ 
МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ
 ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ
 ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА 

И ВАСПИТАЊА У 
АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Овим правилником се уређујe начин, услови, приоритети и 
критеријуми за доделу буџетских средстава (у даљем тексту: 
средства) за финансирање и суфинансирање програма и пројека-
та у области основног и средњег образовања и васпитања у Ау-
тономној покрајини Војводини (у даљем тексту: АП Војводина), 
у складу са апропријацијама одобреним одлуком о буџету Ауто-
номне покрајине Војводине у оквиру посебног раздела Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу, националне 
мањине ‒ националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат). 

Члан 2.

Право на доделу средстава имају установе основног и средњег 
образовања и васпитања на територији АП Војводине чији је ос-
нивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица ло-
калне самоуправе, Регионални центри за професионални развој 
запослених у образовању са седиштем на територији АП Војво-
дине и удружења са седиштем на територији АП Војводине, која 
су као један од циљева удруживања предвидела и активности у 
области образовања (у даљем тексту: корисници).

На удружења, која су учесници овог конкурса, сходно се при-
мењују одредбе Уредбе о средствима за подстицање програма или 
недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног 
интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, бр: 16/2018).

Члан 3.

Програми и пројекти из члана 1. овог правилника финансирају 
се и суфинансирају путем конкурса (у даљем тексту: конкурс), 
који се расписује најмање једном годишње, у складу са финан-
сијским планом Секретаријата. 

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се расписујe кон-
курс, висину укупних средстава предвиђених за доделу по конкурсу, о 
томе ко може да се пријави на конкурс и за које намене, критеријуме по 
којима ће се рангирати пријаве на конкурс, начин и рок за подношење 
пријава на конкурс, као и другу документацију којом се доказуjе ис-
пуњеност услова и критеријума за подношење пријаве на конкурс.  

Члан 4.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Секре-
таријата, у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”,  
у једном од јавних гласила, које покрива целу територију АП 
Војводине.

Конкурс се може објавити и на језицима националних мањи-
на ‒ националних заједница који су у службеној употреби у раду 
органа АП Војводине.

Члан 5.

Пријава на конкурс подноси се на јединственом обрасцу који се 
објављује на интернет страници Секретаријата у року који по пра-
вилу не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Једно правно лице може да поднесе највише две пријаве.

Члан 6.

Уз пријаву на конкурс, подноси се  следећа документација:

1) фотокопија решења о упису у регистар код агенције за 
привредне регистре за удружења;

2) фотокопија потврде о пореском идентификационом 
броју; 
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3) фотокопија извода из статута удружења или оснивачког 
акта (у коме је утврђено да се циљеви удружења оства-
рују у области која је предвиђена конкурсом) оверена од 
стране   удружења;

4) уговор о закупу објекта или дела објекта у јавној своји-
ни Аутономне покрајине Војводине, који је био на сна-
зи у претходној календарској години у односу на годи-
ну када је расписан конкурс и доказ о уплати средстава 
у буџет Аутономне покрајине Војводине, од претходне 
календарске године у односу на годину када је расписан 
конкурс.

Секретаријат ће по службеној дужности прибавити податке о 
чињеницама из тачке 1. и 2.  овог члана, осим ако странка изричи-
то изјави да ће податке прибавити сама.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације.

Члан 7. 

Комисија неће разматрати:

– непотпуне пријаве;
– неблаговремене пријаве;
– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица 

која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени 
конкурсом); 

– пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене наме-
не из члана 9. овог правилника; 

– пријаве које се односе на набавку опреме или одржавање 
опреме која је у функцији реализације пројекта; 

– пријаве корисника који у претходној години нису оп-
равдали додељена средства путем финансијских и нара-
тивних извештаја;

– пријаве корисника који наративни/финансијски извештај 
о реализацији програма/пројеката  из претходне године 
нису доставили у предвиђеним роковима; 

– програме односно пројекте чија реализација не може 
претежно да се изврши у току текуће  буџетске годи-
не.

Члан 8.

Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: Покрајински секретар) образује Комисију за спро-
вођење конкурса за доделу средстава за програме и пројекте у 
области основног и средњег образовања и васпитања (у даљем 
тексту: Комисија).

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају 
приватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, 
односно спровођењем конкурса (изјава о непостојању сукоба 
интереса).

Сукоб интереса постоји ако су члан Комисије или чланови ње-
гове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ) за-
послени или чланови органа кoрисника које учествује на конкур-
су или било ког другог правног субјекта повезаног на било који 
начин са тим корисником, или у односу на те кориснике има било 
који материјални или нематеријални интерес, супротан јавном 
интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских 
интереса или другог заједничког интереса.

Члан Комисије потписује изјаву пре предузимања прве радње 
у вези са конкурсом. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије 
и да се изузме из даљег рада Комисије. О решавању сукоба ин-
тереса Секретаријат одлучује у сваком случају посебно, а када 
утврди сукоб интереса, именоваће у Комисију новог члана као 
замену.

Члан 9.

Приликом разматрања пријава на конкурс, Комисија ће узети у 
обзир програме и пројекте у области основног и средњег образо-
вања и васпитања, који се односе на:   

1. Модернизацију образовно-васпитног рада 
1а) осавремењивање наставног процеса путем иноватив-

ности и креативности свих учесника; 
1б) стручно усавршавање наставног кадра 
1в) медијска популаризација образовања ради истицања до-

брих примера из праксе и савремених трендова у обра-
зовању

1г) обука за коришћење интерактивних табли у образов-
но-васпитном раду, односно програми за чију реализа-
цију су потребне интерактивне табле

2. Усаглашавање образовања с потребама тржишта рада 
– унапређивање предузетничког духа, развој практичних и 

животних вештина; професионална оријентација и ка-
ријерно вођење, подизање квалитета стручне праксе.

3. Неговање мултикултуралности/интеркултуралности и 
традиције, матерњег језика припадника националних мањи-
на – националних заједница 

–   стварање услова да се ученици припадници различитих 
националних заједница боље међусобно упознају као и 
да стекну додатна знања о историји, култури и другим 
важним чињеницама о суживоту, јачање међунационал-
ног поверења. 

4. Подршку инклузивном образовању и превенцију раног 
напуштања формалног образовања 

4а) друштвено укључивање и напредовање ученика (са 
сметњама у развоју, специфичним потешкоћама у учењу 
и ученика из друштвено осетљивих група), као и превен-
ција раног напуштања формалног образовања;

4б) подршка ученицима са изузетним способностима, раз-
вој талената у складу с њиховим образовно-васпитним 
потребама (прилагођавањем начина и услова рада, обо-
гаћивањем и проширивањем наставних садржаја, такми-
чењима ученика која нису у организацији министарства 
надлежног за област образовања (међурегионална, међу-
народна).

5. Подстицање ваннаставних активности
– организовано и стручно вођено слободно време ученика у 

ваннаставном периоду и током школских распуста путем 
едукативних кампова, сусрета ученика, секција, спорт-
ских, научно-техничких, културних и других садржаја). 

Члан 10.

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују 
се следећи критеријуми:

1. Одговор на тему програма/пројекта:
– Циљеви и активности програма/пројекта у складу су с 

приоритетима конкурса;
– Циљеви програма/пројекта су јасни, конкретни и оства-

риви;
– Активности су реалне и адекватне за постизање циљева;
– Примењен је иновативни приступ у планирању актив-

ности којима се преносе знања и искуства школа и удру-
жења грађана на ширу друштвену заједницу;

2. Утицај предложеног програма/пројекта 
– Величина циљне групе;
– Степен укључености циљне групе којој је програм/

пројекат намењен;
– Видљивост програма/пројекта;
– Одрживост резултата програма/пројекта;
– Укљученост партнерских институција у реализацију 

програма/пројекта.



17. фебруар 2023. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 7 - Страна 295

3. Компетентност предлагача и досадашње искуство
– Досадашња искуства у реализацији програма/пројека-

та који доприносе унапређивању образовно-васпитног 
рада.

4. Износ средстава од закупа објекта или дела објекта који се 
уплатио у буџет Аутономне покрајине Војводине у претходној 
календарској години у односу на годину када је расписан кон-
курс.

Члан 11.

Комисија разматра поднете пријаве на конкурс и утврђује ис-
пуњеност прописаних услова на конкурсу.

Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија са-
чињава предлог расподеле средстава и доставља га Покрајинском 
секретару.

Члан 12.

Покрајински секретар разматра предлог Комисије и сачињава 
прелиминарни предлог расподеле средстава, који се објављује на 
интернет страници Секретаријата.

Удружења грађана, као учесници конкурса, сагласно одредба-
ма Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег 
дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која 
реализују удружења („Сл. Гласник РС“, бр: 16/2018), имају право 
приговора, у року од осам дана од дана објављивања прелиминар-
ног предлога расподеле средстава.

О приговору одлучује Покрајински секретар, у року од 15 дана 
од дана његовог пријема.

У року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора, 
Покрајински секретар одлучује о расподели средстава корисни-
цима, решењем.

Решење из става 4. је коначно.

Резултати конкурса се објављују на интернет страници Секре-
таријата.

Члан 13.
Обавезу доделе средстава Секретаријат преузима на основу 

уговора, у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

Удружења грађана дужна су да пре склапања уговора Секре-
таријату достави изјаву да средства за реализацију одобреног 
програма или пројекта нису на други начин већ обезбеђена као и 
изјаву о непостојању сукоба интереса.

Члан 14.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски и 
законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војводине. 

Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу сред-
става, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока за 
реализацију намене, за коју су средства додељена, с припадајућом 
документацијом коју су оверила одговорна лица.

Кориснику који не достави извештај у прописаном року, шаље 
се опомена.

Уколико ни након 8 дана од дана пријема опомене не доста-
ви комплетан наративни и финансијски извештај, корисник је у 
обавези да изврши повраћај средстава у буџет АПВ и губи право 
аплицирања приликом расписивања следећег конкурса.

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена.

У случају сумње да додељена средства у појединим случаје-
вима нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути по-
ступак пред надлежном буџетском инспекцијом, ради контроле 
наменског и законитог коришћења средстава.

Члан 15.

У циљу праћења реализације програма или пројекта, секрета-
ријат може реализовати мониторинг посете.

За програме или пројекте чије трајање је дуже од шест месеци 
и чија је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 динара, 
као и програме или пројекте који трају дуже од годину дана, секре-
таријат реализује најмање једну мониторинг посету у току трајања 
програма или пројекта, односно најмање једном годишње.

Секретаријат израђује извештај о мониторинг посети у року од 
десет дана од дана спроведене посете.

Члан 16.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник o додели буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за образовање, прописе, управу и националне мањине ‒ на-
ционалне заједнице за суфинансирање програма и пројеката у об-
ласти основног и средњег образовања и васпитања у Аутономној 
покрајини Војводини («Службени лист АПВ», бр: 10/2020).

Члан 17.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине”, а биће постављен и 
на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –  НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-111/2023-01
Нови Сад, 13.02.2023. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Sazakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

216.

На основу члана 10. Покрајинскa скупштинскa одлуке о додели 
буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програмских 
активности и пројеката у области основног и средњег образовања и 
васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини Војводи-
ни («Службени лист АПВ“, бр. 14/15 и 10/17) и чл. 15, 16. став 2. и чла-
на 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској упра-
ви («Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 54/14 - др. Одлука, 37/16,  29/17, 
24/2019, 66/2020 и 38/2021), покрајински секретар за образовање, про-
писе, управу и националне мањине - националне заједнице д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
O ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ, 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА

И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАЧАЊА ЈЕЗИЧКИХ 
КОМПЕТЕНЦИЈА УЧЕНИКА ОСНОВНИХ 
И СРЕДЊИХ ШКОЛА У АП ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Овим правилником се уређујe начин, услови, приоритети и 
критеријуми за доделу буџетских средстава (у даљем тексту: 
средства) за финансирање и суфинансирање програма и пројека-
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та у области јачања језичких компетенција   ученика основних  
и средњих школа у Аутономној покрајини Војводини (у даљем 
тексту: АП Војводина), у складу са апропријацијама одобре-
ним одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине у окви-
ру посебног раздела Покрајинског секретаријата за образовање, 
прописе, управу, националне мањине - националне заједнице (у 
даљем тексту: Секретаријат). 

Члан 2.

Право на доделу средстава имају установе основног и средњег 
образовања и васпитања на територији АП Војводине, чији је ос-
нивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица ло-
калне самоуправе, а које су домаћини окружних и међуокружних 
такмичења из познавања језика  (мађарски, румунски, словачки, 
русински и хрватски језик) и језичке културе  (у даљем тексту: 
корисници).

Члан 3.

Програми и пројекти из члана 1. овог правилника финансирају 
се и суфинансирају путем конкурса (у даљем тексту: конкурс), 
који се расписује најмање једном годишње, у складу са финан-
сијским планом Секретаријата. 

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сујe конкурс, висину укупних средстава предвиђених за доделу 
по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за које на-
мене, критеријуме по којима ће се рангирати пријаве на конкурс, 
начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и другу доку-
ментацију којом се доказуjе испуњеност услова и критеријума за 
подношење пријаве на конкурс.

Члан 4.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Секре-
таријата, у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ 
и у једном од јавних гласила, које покрива целу територију АП 
Војводине. 

Конкурс се може објавити и на језицима националних мањи-
на-националних заједница који су у службеној употреби у раду 
органа АП Војводине.

Члан 5.

Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу који 
се објављује на интернет страници Секретаријата у року који по 
правилу не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

Једно правно лице може да поднесе једну пријаву.

Члан 6.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације.

Члан 7. 

Комисија неће разматрати:

– непотпуне пријаве (пријаве које не садрже комплетну до-
кументацију потребну за пријаву на конкурс, које нису 
потписане и оверене печатом, са непопуњеним рубрика-
ма, попуњене графитном оловком, пријаве које нису по-
днете на одговарајућем обрасцу или садрже неразумљи-
ве и нечитке податке) 

– неблаговремене пријаве (пријаве послате након рока који 
је означен као последњи дан конкурса); 

– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица 
која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени 
конкурсом) 

– пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене наме-
не у члану 10. овог правилника 

– пријаве које се односе на набавку опреме или одржавање 
опреме која је у функцији реалилзације пројекта

– пријаве корисника који у нису у претходној години оп-
равдали додељена средства путем финансијских и нара-
тивних извештаја

– пријаве корисника који наративни/финансијски извештај 
о реализацији програма/пројекта из претходне године 
нису доставили у предвиђеним роковима.

Члан 8.

Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: Покрајински секретар) образује Комисију за спро-
вођење конкурса за доделу средстава за финансирање и суфи-
нансирање програма и пројеката у области јачања језичких ком-
петенција ученика основних и средњих школа (у даљем тексту: 
Комисија).

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно 
спровођењем конкурса (изјава о непостојању сукоба интереса).

Сукоб интереса постоји ако су члан Комисије или чланови ње-
гове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ) за-
послени или чланови органа кoрисника које учествује на конкур-
су или било ког другог правног субјекта повезаног на било који 
начин са тим корисником, или у односу на те кориснике има било 
који материјални или нематеријални интерес, супротан јавном 
интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских 
интереса или другог заједничког интереса.

Члан Комисије потписује изјаву пре предузимања прве радње 
у вези са конкурсом. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије и 
да се изузме из даљег рада Комисије. О решавању сукоба интере-
са Секретаријат одлучује у сваком случају посебно, а када утврди 
сукоб интереса, именоваће у Комисију новог члана као замену.

Комисија разматра поднете пријаве на конкурс.

Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкур-
су.

Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија са-
чињава образложени предлог за доделу средстава и доставља га 
Покрајинском секретару.

Члан 9.

Покрајински секретар разматра предлог Комисије и одлучује о 
расподели средстава корисницима решењем. 

Решење из става 1. овог члана јесте коначно. 

Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секре-
таријата. 

Члан 10.

Приликом разматрања пријава на конкурс, Комисија ће узети у 
обзир програме и пројекте у области основног и средњег образо-
вања и васпитања, који се односе на јачање језичких компетенција 
ученика основних и средњих школа, припадника националних 
заједница, који наставу похађају на матерњем, мањинском јези-
ку, путем организације и реализације окружних и међуокружних 
такмичења из познавања језика (мађарски, румунски, словачки, 
русински и хрватски језик) и језичке културе, а у складу са Кален-
даром такмичења и смотри ученика основних и средњих школа, 
који доноси министарство надлежно за област образовања.
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Члан 11.

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују 
се следећи критеријуми:

1. Одговор на тему пројекта 
– Циљеви и активности пројекта су у складу са приорите-

тима конкурса
– Циљеви пројекта су јасни, конкретни и оствариви
– Активности су реалне и адекватне за постизање циљева

2. Утицај предложеног пројекта 
– Видљивост пројекта
– Одрживост резултата пројекта

3. Компетентност предлагача и досадашње искуство 
– Досадашња искуства у реализацији пројеката који до-

приносе унапређењу образовно-васпитног рада.

4.  Износ средстава од закупа објекта или дела објекта који 
се уплатио у буџет Аутономне покрајине Војводине у претход-
ној календарској години у односу на годину када је расписан 
конкурс.

Члан 12.

Обавезу доделе средстава Секретаријат преузима на основу 
уговора, у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

У циљу праћења реализације програма или пројекта, Секрета-
ријат може реализовати мониторинг посете.

За програме или пројекте чије трајање је дуже од шест месе-
ци и чија је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 
динара, као и програме или пројекте који трају дуже од годину 
дана, Секретаријат реализује најмање једну мониторинг посету 
у току трајања програма или пројекта, односно најмање једном 
годишње.

Секретаријат израђује извештај о мониторинг посети у року од 
десет дана од дана спроведене посете.

Члан 13.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски 
и законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војво-
дине. 

Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу сред-
става, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока 
за реализацију намене, за коју су средства додељена, са припа-
дајућом документацијом коју су оверила одговорна лица.

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена.

Уколико корисник не достави извештај из става 2. овог члана, 
губи право да конкурише за расподелу средстава са новим про-
грамима односно пројектима.

У случају сумње да додељена средства у појединим случаје-
вима нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути по-
ступак пред надлежном буџетском инспекцијом, ради контроле 
наменског и законитог коришћења средстава.

Члан 14.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник o додели буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – на-
ционалне заједнице за суфинансирање програма и пројеката у об-
ласти јачања језичких компетенција ученика основних и средњих 
школа у AП Војводини („Службени лист АПВ“ број 9/19).

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у ‚‘Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине‘‘, а биће постављен и на 
званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –  НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-108/2023-01 
Нови Сад, 13.02.2023. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Sazakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

217.

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о доде-
ли буџетских средстава за финансирање и суфинансирање про-
грамских активности и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној 
покрајини Војводини («Службени лист АПВ“, бр. 14/15 и 10/17) и 
члана 15, 16. и чл. 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи («Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 - др. 
oдлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), покрајински 
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - 
националне заједнице д о н о с и 

ПРАВИЛНИ
O ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ,

 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ 
ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА

 У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ 

Члан 1.

Овим правилником се уређујe начин, услови, приоритети и крите-
ријуми за доделу буџетских средстава (у даљем тексту: средства) за 
финансирање и суфинансирање програма и пројеката предшколског 
васпитања и образовања у Аутономној покрајини Војводини (у даљем 
тексту: АП Војводина), у складу са апропријацијама одобреним одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине у оквиру посебног разде-
ла Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу, нацио-
налне мањине - националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат). 

Члан 2.

Право на доделу средстава имају јединице локалне самоуправе 
на територији АП Војводине, у име установа предшколског вас-
питања и образовања на територији АП Војводине чији је осни-
вач Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе (у даљем тексту: корисници).

Члан 3.

Програми и пројекти из члана 1. овог правилника се финанси-
рају и суфинансирају путем конкурса (у даљем тексту: конкурс), 
који се расписује најмање једном годишње, у складу са финан-
сијским планом Секретаријата.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сујe конкурс, висини укупних средстава предвиђених за доделу 
по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за које на-
мене, податке о критеријумима по којима ће се рангирати пријаве 
на конкурсу, начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и 
другу документацију којом се доказуjе испуњеност услова и кри-
теријума за подношење пријаве на конкурс.
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Члан 4.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Секрета-
ријата, у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и у јед-
ном од јавних гласила, које покрива целу територију АП Војводине. 

Конкурс се може објавити и на језицима националних мањи-
на-националних заједница који су у службеној употреби у раду 
органа АП Војводине.

Члан 5.

Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу који се 
објављује на интернет страници Секретаријата у року који по пра-
вилу  не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Једна јединица локалне самоуправе може да поднесе највише 
две пријаве, односно да конкурише за највише два програма / 
пројекта.   

Члан 6.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације.

Члан 7. 

Комисија неће разматрати:

– непотпуне пријаве;
– неблаговремене пријаве;
– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица 

која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени 
конкурсом); 

– пријаве које се не односе на конкурском предвиђене на-
мене из члана 10. овог Правилника ; 

– пријаве које се односе на набавку опреме или одржавање 
опреме која је у функцији реализацији пројекта; 

– пријаве корисника који у претходној години нису оп-
равдали додељена средства путем финансијских и нара-
тивних извештаја;

– пријаве корисника који наративни/финансијски извештај 
о реализацији програма/пројеката из  претходне године 
нису доставили у предвиђеним роковима; 

– програме односно пројекте чија реализација не може 
претежно да се реализује у току текуће  буџетске године;

Члан 8.

Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: покрајински секретар) образује Комисију за спро-
вођење конкурса за доделу средстава за програме и пројекте у 
области предшколског васпитања и образовања  (у даљем тексту: 
Комисија).

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно 
спровођењем конкурса (изјава о непостојању сукоба интереса).

Сукоб интереса постоји ако су члан комисије или чланови ње-
гове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ) за-
послени или чланови органа koрисника које учествује на конкур-
су или било ког другог правног субјекта повезаног на било који 
начин са тим корисником, или у односу на те кориснике има било 
који материјални или нематеријални интерес, супротан јавном 
интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских 
интереса или другог заједничког интереса.

Члан комисије потписује изјаву пре предузимања прве радње 
у вези са конкурсом. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове комисије 
и да се изузме из даљег рада комисије. о решавању сукоба ин-

тереса секретаријат одлучује у сваком случају посебно, а када 
утврди сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана као 
замену.

Комисија разматра поднете пријаве на конкурс.

Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкур-
су.

Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија са-
чињава образложени предлог за доделу средстава и доставља га 
покрајинском секретару.

Члан 9.

Покрајински секретар разматра предлог Комисије и одлучује о 
расподели средстава корисницима решењем. 

Решење из става 1. овог члана јесте коначно. 

Резултати конкурса се објављују на  интернет страници Секре-
таријата.

Члан 10.

Приликом разматрања пријава на конкурс, Комисија ће узети у 
обзир програме и пројекте у области предшколског васпитања и 
образовања који се односе на:

1. Модернизацију васпитно-образовног рада 
1а) осавремењивање васпитно – образовног рада  путем 

иновативности и креативности свих учесника, 
1б) стручно усавршавање кадра (за неразвијене и изразито 

неразвијене јединице локалне самоуправе према једин-
ственој листи развијености региона и јединица локалних 
самоуправа.

2. Подршка инклузивном васпитању и образовању
2а) друштвено укључивање и напредовање деце са сметња-

ма у развоју и инвалидитетом и деце из друштвено 
осетљивих група

2б) подршка деци са изузетним способностима, развој тале-
ната у складу са њиховим васпитно – образовним потре-
бама 

3. Неговање мултикултуралности/интеркултуралности и 
традиције, матерњег језика припадника националних мањи-
на – националних заједница 

– стварање услова за међусобно упознавање и стицање знања 
о историји, култури и традицији деце припадника различи-
тих националних мањина – националних заједница

Члан 11.

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују 
се следећи критеријуми:

1. Одговор на тему програма/пројекта:
– Циљеви и активности програма/пројекта су у складу са 

приоритетима конкурса
– Циљеви програма/пројекта су јасни, конкретни и оства-

риви
– Активности су реалне и адекватне за постизање циљева

2. Утицај предложеног програма/пројекта 
– Величина циљне групе
– Видљивост програма/пројекта
– Одрживост резултата програма/пројекта
– Укљученост партнерских институција у реализацију 

програма/пројекта

3.  Компетентност предлагача и досадашње искуство
– Досадашња искуства у реализацији програма/пројеката 

који доприносе унапређењу образовно-васпитног рада.
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Члан 12.

Обавезу доделе средстава Секретаријат преузима на основу 
уговора који закључује са јединицом локалне самоуправе, у смис-
лу закона којим се уређује буџетски систем.  

Члан 13.

У циљу праћења реализације програма или пројекта, секрета-
ријат може реализовати мониторинг посете.

За програме или пројекте чије трајање је дуже од шест месе-
ци и чија је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 
динара, као и програме или пројекте који трају дуже од годину 
дана, секретаријат реализује најмање једну мониторинг посету 
у току трајања програма или пројекта, односно најмање једном 
годишње.

Секретаријат израђује извештај о мониторинг посети у року од 
десет дана од дана спроведене посете.

Члан 14.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски 
и законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војво-
дине. 

Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу сред-
става, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока 
за реализацију намене, за коју су средства додељена, са припа-
дајућом документацијом коју су оверила одговорна лица.

Кориснику који не достави извештај у прописаном року, шаље 
се опомена.

Уколико ни након пријема Опомене у року од 8 дана од дана 
пријема исте не достави комплетан наративни и финансијски 
извештај, корисник је у обавези да изврши повраћај средстава у 
буџет АПВ и губи право аплицирања приликом расписивања сле-
дећег конкурса.

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена.

У случају сумње да додељена средства у појединим случаје-
вима нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути по-
ступак пред надлежном буџетском инспекцијом, ради контроле 
наменског и законитог  коришћења средстава.

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у ‚‘Служ-
беном листу Аутономне покрајине Војводине‘‘, а биће постављен 
и на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице. 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник o додели буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – на-
ционалне заједнице за финансирање и суфинансирање програма 
и пројеката у области предшколског васпитања и образовања у 
AП Војводини („Службени лист АПВ“ број 9/19).

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –  НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-110/2023
13. 02. 2023. година, Нови Сад

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

218.

На основу члана  10. Покрајинске скупштинске одлуке о доде-
ли буџетских средстава за финансирање и суфинансирање про-
грамских активности и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној 
покрајини Војводини («Службени лист АПВ“, бр. 14/15 и 10/17) и 
члана 15. и  16. став 2. члана 24. став 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/14 и 
54/14 - др. одлука, 37/16, 29/17, 24/19,66/20 и 38/21), покрајински се-
кретар за образовање, прописе, управу и националне мањине-на-
ционалне заједнице доноси:

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА РЕГРЕСИРАЊА 

ПРЕВОЗА УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ  ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Овим правилником уређује се начин, услови и критеријуми за 
расподелу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине-национал-
не заједнице (у даљем тексту: Секретаријат) општинама и гра-
довима на територији Аутономне покрајине Војводине, у циљу 
регресирања превоза ученика средњих школа у међуградском 
саобраћају у Аутономној покрајини Војводини.

Члан 2.

Међуградски саобраћај у смислу овог правилника подразумева 
међумесни, приградски и локални саобраћај.

Под међумесним превозом у смислу овог правилника подразу-
мева се превоз ученика средњих школа између насељених места 
две општине односно градова.

Под приградским односно локалним превозом у смислу овог 
правилника подразумева се превоз ученика средњих школа из-
међу два насељена места на територији општине односно града.

Члан 3.

Средства за намену из члана 1. овог правилника доделиће се 
корисницима у складу са расположивим средствима у буџету Ау-
тономне покрајине Војводине, обезбеђеним на посебном разделу 
Покрајинског секретаријата.

Члан 4.

У смислу овог правилника, корисници који имају право да 
учествују у расподели средстава су општине и градови на терито-
рији Аутономне покрајине Војводине.

Члан 5.

Средства се додељују за финансирање, односно суфинанси-
рање (регресирање) превоза ученика средњих школа у међуград-
ском  саобраћају који свакодневно путују од места становања до 
школе и назад.

Члан 6.

Средства се додељују путем конкурса (у даљем тексту: кон-
курс), који се расписује  у складу са финансијским планом Се-
кретаријата. 

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сујe конкурс, висину укупних средстава предвиђених за доделу 
по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за које на-
мене, критеријуме по којима ће се рангирати пријаве на конкурс, 
начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и другу доку-
ментацију којом се доказуjе испуњеност услова и критеријума за 
подношење пријаве на конкурс. 
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Део средстава Покрајински секретар за образовање, прописе, 
управу и националне мањине-националне заједнице (у даљем 
тексту: Покрајински секретар) може доделити корисницима без 
објављивања конкурса, за ванредне, непредвиђене ситуације, у 
складу са одлуком о буџету Аутономне покрајине Војводине. 

Члан 7.

Пријава на конкурс се подноси у на јединственом обрасцу који се 
објављује на интернет страници Покрајинског секретаријата у року који 
по правилу не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Документацију која се подноси уз пријаву на конкурс, По-
крајински секретаријат ће прописати у конкурсу.       

Члан 8.

Покрајински секретар образује Комисију за спровођење кон-
курса за регресирањe превоза ученика средњих школа у Ауто-
номној покрајинини Војводини (у даљем тексту: Комисија).

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно 
спровођењем конкурса (изјава о непостојању сукоба интереса).

Сукоб интереса постоји ако су члан Комисије или чланови његове по-
родице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ) запослени или 
чланови органа кoрисника које учествује на конкурсу или било ког дру-
гог правног субјекта повезаног на било који начин са тим корисником, 
или у односу на те кориснике има било који материјални или немате-
ријални интерес, супротан јавном интересу и то у случајевима породич-
не повезаности, економских интереса или другог заједничког интереса.

Члан Комисије потписује изјаву пре предузимања прве радње 
у вези са конкурсом. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије и 
да се изузме из даљег рада комисије. О решавању сукоба интереса 
Секретаријат одлучује у сваком случају посебно, а када утврди 
сукоб интереса, именоваће у Комисију новог члана као замену.

Комисија разматра поднете пријаве на конкурс. 

Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкурсу.

Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија  са-
чињава образложени предлог  за доделу средстава  и доставља га 
Покрајинском секретару.

Члан 9.

Покрајински секретар разматра предлог Комисије и одлучује о 
расподели средстава корисницима решењем. 

Решење из става 1. овог члана је коначно. 

Решење из става 1. овог члана са табеларним прегледом који 
садржи податке о додели средстава објављује се на интернет 
страници Покрајинског секретаријата. 

Покрајински секретаријат  о резултатима конкурса може пис-
мено обавестити подносиоце пријава. 

Члан 10.

Висина средстава за намене из члана 5. овог правилника, ут-
врђује се на основу следећих критеријума:

1. број ученика средњих школа са подручја општине или гра-
да који свакодневно путују од места становања до школе, 

2. број и дужина  релацијa путовања, 
3. цена превоза,  
4. степен развијености општине или града у Аутономној по-

крајини Војводини, утврђен актом Владе Републике Србије. 

Члан 11.

Средства се распоређују корисницима из члана 4. овог правил-
ника на основу критеријума из члана 10. овог правилника. 

Примењујући критеријуме под тачком 1), 2) и 3) корисници ће 
утврдити укупна потребна средства за трошкове превоза ученика 
средњих школа на месечном односно годишњем нивоу у табели 
која је саставни део јединственог обрасца пријаве на конкурс. 
Трошкови превоза ученика средњих школа на нивоу општине 
или града који су приказани у табели, коригују се навише или 
наниже применом критеријума утврђеним тачком  4).

Критеријум под тачком 4) утврђује се на основу акта Владе Ре-
публике Србије о степену развијености општине или града. По 
степену развијености корисници се сврставају у четири групе:   

• I група  - обухвата јединице локалне самоуправе чији је 
степен развијености изнад републичког просека,

• II група - обухвата јединице локалне самоуправе чији је 
степен развијености у распону од 80%-100% републич-
ког просека,

• III група - обухвата јединице локалне самоуправе чији је 
степен развијености у распону од 60%-80% републичког 
просека и

• IV група - обухвата јединице локалне самоуправе чији је 
степен развијености испод  60% републичког просека.

Секретаријат утврђује корективни коефицијент за II, III  и  IV  
групу јединица локалне самоуправе. 

О висини корективних коефицијената одлучује Покрајински 
секретар сваке године у складу са актом Владе Републике Србије. 

Расподела средстава корисницима ће се вршити на основу 
процентуалног учешћа коригованих  трошкова превоза ученика 
средњих школа на нивоу општине или града у односу на укупне 
кориговане трошкове превоза за све општине и градове на тери-
торији Аутономне покрајине Војводине.  

Члан 12.

Распоређена средства по корисницима на основу члана 11. овог 
правилника упоређују се са траженим средствима на основу кон-
курса.  Корисницима чији је тражени износ средстава већи од 
износа који се добије на основу критеријума, додељује се износ 
утврђен на основу критеријума, а корисницима чији је тражени 
износ мањи од утврђеног износа на основу критеријума, додељује 
се тражени износ. 

Неискоришћена средства се поново распоређују међу корисни-
цима чији су захтеви већи од додељеног износа. 

Средства се могу определити једном кориснику максимално до 
траженог износа.  

Члан 13.

Обавезу за доделу средстава Секретаријат преузима на основу 
уговора, у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

Члан 14.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски и 
законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војводине. 

Корисник који сукцесивно троши пренета средства у току годи-
не, у обавези је да Секретаријату поднесе извештај о коришћењу 
средстава у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока за реа-
лизацију намене, за коју су средства додељена, са припадајућом 
документацијом коју су оверила одговорна лица, а најкасније до 
15. јануара наредне године. Пренета средства која Корисник не 
утроши у току године, дужан је да врати буџету АП Војводине 
најкасније до 31. децембра текуће године.
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Корисник који сва пренета средства троши у задњем кварталу 
текуће  године, у обавези је да сва средства утроши и да достави 
извештај Секретаријату најкасније до 25. новембра текуће годи-
не, а неутрошена средства да врати буџету АП Војводине до 30. 
новембра текуће године. 

Уколико корисник не достави извештај из става 2. и  3. овог  
члана, губи право да конкурише за расподелу средстава на на-
редном конкурсу.

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена.

У случају сумње да додељена средства у појединим случаје-
вима нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути по-
ступак пред надлежном буџетском инспекцијом, ради контроле 
наменског и законитог  коришћења средстава.

Члан 15.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о условима регресирања превоза ученика средњих 
школа у Аутономној покрајини  Војводини („Службени лист 
АПВ‘‘  број 6/17) и Правилник о измени правилника о условима 
регресирања превоза ученика средњих школа у Аутономној по-
крајини Војводини („Службени лист АПВ‘‘  број 7/18).

Члан 16.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у ‚‘Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине‘‘, а биће постављен и на 
званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ-

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-022-175/2023-01
Нови Сад,  13. фебруар 2023. године

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш) 

219.

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о додели 
буџетских средстава за финансирање и суфинансирање програм-
ских активности и пројеката у области основног и средњег образо-
вања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној покрајини 
Војводини («Службени лист АПВ“, бр. 14/15 и 10/2017) и члана 15, 
16. и чл. 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи («Службени лист АПВ“, бр. 37/14, 54/14 - др. Одлука, 37/16, 
29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински секретар за образовање, про-
писе, управу и националне мањине - националне заједнице доноси 

ПРАВИЛНИК
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 АУТОНОМНОЈ

 ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Овим правилником се уређујe начин, услови, приоритети и 
критеријуми за доделу буџетских средстава (у даљем тексту: 
средства) за финансирање и суфинансирање програмских актив-

ности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда у 
Аутономној покрајини Војводини (у даљем тексту: АП Војводи-
на), у складу са апропријацијама одобреним одлуком о буџету 
Аутономне покрајине Војводине у оквиру  раздела Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне 
мањине - националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат).  

Члан 2.

Право на доделу средстава имају установе ученичког стандар-
да – домови ученика средњих школа, школе са домом ученика, 
специјалне школе са домом ученика, ученички центри, ученич-
ка одмаралишта и ученички културни центри на територији  АП 
Војводине чији је оснивач  Република Србија односно АП Војво-
дина (у даљем тексту: корисници).

Члан 3.

Програмске активности и пројекти за подизање квалитета 
ученичког стандарда из члана 1. овог правилника финансирају 
односно суфинансирају се путем конкурса (у даљем тексту: кон-
курс), који се расписује најмање једном годишње, у складу са фи-
нансијским планом Секретаријата.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сујe конкурс, висини укупних средстава предвиђених за доделу 
по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за које 
намене, критеријуме на којима ће се заснивати оцена пријава на 
конкурс, односно висина и намена средстава која се расподељују, 
начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и друге подат-
ке који су значајни за спровођење конкурса.

Члан 4.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Секрета-
ријата, у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ и у јед-
ном од јавних гласила које покрива целу територију АП Војводине. 

Конкурс се може објавити и на језицима националних мањи-
на-националних заједница који су у службеној употреби у раду 
органа АП Војводине.

Члан 5.

Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу који 
се објављује на интернет страници Покрајинског секретаријата 
у року који по правилу не може бити краћи од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Члан 6.

Уз пријаву на конкурс, потребно је доставити фотокопију по-
тврде о пореском идентификационом броју.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

Члан 7.

Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: Покрајински секретар) образује Комисију за спро-
вођење конкурса за доделу средстава за програмске активности 
и пројекте у циљу подизања квалитета ученичког стандарда (у 
даљем тексту: Комисија).

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем Комисије, односно 
спровођењем конкурса (изјава о непостојању сукоба интереса).

Сукоб интереса постоји ако су члан Комисије или чланови ње-
гове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ) за-
послени или чланови органа кoрисника које учествује на конкур-
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су или било ког другог правног субјекта повезаног на било који 
начин са тим корисником, или у односу на те кориснике има било 
који материјални или нематеријални интерес, супротан јавном 
интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских 
интереса или другог заједничког интереса.

Члан Комисије потписује изјаву пре предузимања прве радње 
у вези са конкурсом. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије 
и да се изузме из даљег рада Комисије. О решавању сукоба ин-
тереса Секретаријат одлучује у сваком случају посебно, а када 
утврди сукоб интереса, именоваће у Комисију новог члана као 
замену.

Комисија разматра поднете пријаве на конкурс. 

Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкур-
су.

Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија  са-
чињава образложени предлог за доделу средстава и доставља га 
Покрајинском секретару.

Члан 8.

Покрајински секретар разматра предлог Комисије и одлучује о 
додели средстава корисницима решењем. 

Решење из става 1. овог члана јесте коначно. 

Решење из става 1. овог члана са табеларним прегледом који 
садржи податке о додели средстава објављује се на интернет пре-
зентацији Секретаријата. 

Секретаријат ће о резултатима конкурса, када процени да је то 
неопходно и писмено обавестити подносиоце пријава. 

Члан 9.

Приликом разматрања пријава на конкурс, Комисија ће дати 
приоритет  следећим програмским активностима и пројектима за 
подизање квалитета ученичког стандарда: 

• организовању сусрета домова ученика у АП Војводини;
• реализацији програма и пројеката из области образовања 

и васпитања, културе, уметности, спорта;
• реализацији разних манифестација;
• увођењу и одржавању HACCP и ISO стандарда у устано-

вама ученичког стандарда и 
• остваривању других програмских активности и пројека-

та у функцији подизања нивоа ученичког стандарда.

Члан 10.

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују 
се критеријуми:

• значај програмских активности односно пројеката за 
развој ученичког стандарда у АП Војводини;

• број учесника у програмским активностима и пројекти-
ма;

• степен развијености јединице локалне самоуправе на 
чијој територији се налази установа ученичког стандар-
да; 

• постојање других извора финансирања програмских ак-
тивности односно пројеката;

• успешна реализација додељених средстава из буџе-
та АП Војводине претходних година са достављеним 
извештајем и доказима о наменском и законитом ко-
ришћењу буџетских средстава; 

• да се програмска активност и пројекат може претежно 
реализовати у текућој буџетској години.

Члан 11.

Обавезу за доделу средстава Секретаријат преузима на основу 
уговора, у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

Члан 12.

У циљу праћења реализације програма или пројекта, Секрета-
ријат може реализовати мониторинг посете.

За програме или пројекте чије трајање је дуже од шест месеци 
и чија је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 динара, 
као и програме или пројекте који трају дуже од годину дана, Секре-
таријат реализује најмање једну мониторинг посету у току трајања 
програма или пројекта, односно најмање једном годишње.

Секретаријат израђује извештај о мониторинг посети у року од 
десет дана од дана спроведене посете.

Члан 13.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски и 
законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војводине. 

Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу сред-
става, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока 
за реализацију намене, за коју су средства додељена, са припа-
дајућом документацијом коју су оверила одговорна лица.

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена.

Уколико корисник не достави извештај из става 2. овог члана, 
губи право да конкурише за расподелу средстава са новим про-
грамима односно пројектима.

У случају сумње да додељена средства у појединим случаје-
вима нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути по-
ступак пред надлежном буџетском инспекцијом, ради контроле 
наменског и законитог коришћења средстава.

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине“, а биће постављен и на 
званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за образо-
вање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Пра-
вилник о додели буџетских средстава Покрајинског секретаријата 
за образовање, прописе, управу и националне мањине – национал-
не заједнице за финансирање и суфинансирање програмских ак-
тивности и пројеката за подизање квалитета ученичког стандарда 
у Аутономној покрајини Војводини („Сл. лист АПВ“, број: 6/2017).

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-113/2023-01
Нови Сад, 13. фебруар  2023. године

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

220.

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о доде-
ли буџетских средстава за финансирање и суфинансирање про-
грамских активности и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној 
покрајини Војводини („Службени лист AПB“, бр. 14/15 и 10/17) 
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и чл. 15, 16 и чл. 24. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист AПB“, бр. 37/14, 54/14 др. 
одлука 37/16, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), покрајински се-
кретар за образовање, прописе, управу и националне мањине - 
националне заједнице д о н о си

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
 ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА

 ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПPABУ
 И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

 ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ 
НАБАВКЕ OПPEME ЗА OCHOBHE ШКОЛЕ

 KOJE ИМАЈУ CTATУC JABHO ПРИЗНАТИХ 
ОРГАНИЗАТОРА АКТИВНОСТИ ФОРМАЛНОГ

 ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ
 НА ТЕРИТОРИЈИ AУTOHOMHE 

ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овим правилником се уређује начин, услови и критеријуми за 
доделу буџетских средстава (у даљем тексту: средства) за финан-
сирање и суфинансирање набавке опреме у основним школама 
које имају статус јавно признатих организатора активности фор-
малног основног образовања одраслих на територији Аутономне 
покрајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина), у складу 
са апропријацијама одобреним одлуком о буџету Аутономне по-
крајине Војводине у оквиру раздела Покрајинског секретаријата 
за образовање, прописе, управу и националне мањине-национал-
не заједнице (у даљем тексту: Покрајински секретаријат).

Члан 2.

Право на доделу средстава имају основне школе на територији 
АП Војводине чији је оснивач Република Србија, АП Војводина и 
јединица локалне самоуправе и које имају статус јавно признатих 
организатора активности формалног основног образовања одра-
слих, односно имају решење Покрајинског секретаријата о ис-
пуњености прописаних услова за обављање делатности формал-
ног основног образовања одраслих (у даљем тексту: корисници).

Члан 3.

Набавка опреме из члана 1. овог правилника финансира се и 
суфинансира путем конкурса (у даљем тексту: Конкурс), који се 
расписује најмање једном годишње, у складу са финансијским 
планом Секретаријата.

Члан 4.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сујe конкурс, висину укупних средстава предвиђених за доделу 
по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за које на-
мене, критеријуме по којима ће се рангирати пријаве на конкурс, 
начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и другу доку-
ментацију којом се доказуjе испуњеност услова и критеријума за 
подношење пријаве на конкурс.

Члан 5.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Секрета-
ријата, у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“, у јед-
ном од јавних гласила које покрива целу територији АП Војводине.

Конкурс се може објавити и на језицима националних мањина 
који су у службеној употреби у раду органа АП Војводине. 

Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу  у року 
који по правилу не може бити краћи од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

Документацију која се подноси уз пријаву на конкурс, По-
крајински секретаријат ћe прописати у конкурсу.

Члан 6.

Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: Покрајински секретар) образује Комисију за спро-
вођење конкурса за финансирање и суфинансирање набавке оп-
реме за основне школе које имају статус јавно признатих орга-
низатора активности формалног основног образовања одраслих 
на територији Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: 
Комисија).

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно 
спровођењем конкурса (изјава о непостојању сукоба интереса).

Сукоб интереса постоји ако су члан комисије или чланови ње-
гове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ) за-
послени или чланови органа кoрисника које учествује на конкур-
су или било ког другог правног субјекта повезаног на било који 
начин са тим корисником, или у односу на те кориснике има било 
који материјални или нематеријални интерес, супротан јавном 
интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских 
интереса или другог заједничког интереса.

Члан комисије потписује изјаву пре предузимања прве радње 
у вези са конкурсом. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове комисије и 
да се изузме из даљег рада комисије. О решавању сукоба интереса 
секретаријат одлучује у сваком случају посебно, а када утврди 
сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана као замену.

Комисија разматра поднете пријаве на конкурс.

Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкур-
су.

Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија са-
чињава образложени предлог за доделу средстава и доставља га 
Покрајинском секретару.

Члан 7.

Покрајински секретар разматра предлог Комисије и одлучује  о 
расподели  средстава корисницима решењем.

Решење из става 1. овог члана јесте коначно.

Решење из става 1. овог члана са табеларним прегледом који 
садржи податке о додели средстава објављује се на интернет пре-
зентацији Покрајинског секретаријата.

Покрајински секретаријат ће о резултатима конкурса, када 
процени да је то неопходно и писмено обавестити подносиоце 
пријава.

Члан 8.

Приликом разматрања поднетих пријава на конкурс и одлучи-
вања о расподели средстава, примењују се следећи критеријуми:

1. значај планираног улагања у опрему у циљу подизања 
квалитета и модернизације извођења наставе,

2. неопходност опреме за организовање извођења наставе,
3. број полазника у школи- број крајњих корисника,
4. степен развијености јединице локалне самоуправе на 

чијој територији се налази установа образовања;
5. постојање других извора финансирања набавке опреме,
6. набавка опреме која може претежно да се реализује у те-

кућој буџетској години
7. износ средстава од закупа објекта или дела објекта који 

се уплатио у буџет Аутономне покрајине Војводине у 
претходној календарској години у односу на годину када 
је расписан конкурс.
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Члан 9.

Обавезу за доделу средстава Покрајински секретаријат преузи-
ма на основу уговора, у смислу закона којим се ypeђујe буџетски 
систем.

Члан 10.

У циљу праћења реализације програма или пројекта, секрета-
ријат може реализовати мониторинг посете.

За програме или пројекте чије трајање је дуже од шест месе-
ци и чија је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 
динара, као и програме или пројекте који трају дуже од годину 
дана, секретаријат реализује најмање једну мониторинг посету 
у току трајања програма или пројекта, односно најмање једном 
годишње.

Секретаријат израђује извештај о мониторинг посети у року од 
десет дана од дана спроведене посете.

Члан 11.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски и 
законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војводине.

Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу сред-
става, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока 
за реализацију намене, за коју су средства додељена, са припа-
дајућом документацијом коју су оверила одговорна лица.

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена.

Уколико корисник не достави извештај из става 2. овог члана, 
губи право да конкурише за расподелу средстава са новим про-
грамима односно пројектима.

У случају сумње да додељена средства у појединим случаје-
вима нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути по-
ступак пред надлежном буџетском инспекцијом, ради контроле 
наменског и законитог коришћења средстава.

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за образовање, прописе, управу и националне мањине — 
националне заједнице за финансирање и суфинансирање набавке 
опреме за основне школе које имају статус јавно признатих орга-
низатора активности формалног основног образовања одраслих 
на територији Аутономне покрајине Војводине („Службени лист 
АПВ“, бр: 6/2017).

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине“, а биће постављен и 
на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПPABУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ- 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-109/2023-01 
Нови Сад, 13.02.2023.год.

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

221.

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о доде-
ли буџетских средстава за финансирање и суфинансирање про-
грамских активности и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној 
покрајини Војводини («Службени лист АПВ“, број 14/15 и 10/17) 
и чл. 15. и 16. став 2. и члана 24.Покрајинске скупштинске од-
луке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014, 
54/2014 - др. Одлука, 37/16, 29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), покрајински 
секретар за образовање, прописе, управу и националне мањине – 
националне заједнице доноси

ПРАВИЛНИК
O ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
 ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА 

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ 
И НАЦИОНАЛНЕ

 МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ  И СУФИНАНСИРАЊЕ 

ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 
У АПВ КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ ДВОЈЕЗИЧНУ НАСТАВУ

Члан 1.

Овим правилником уређују се начин и критеријуми распо-
ређивања средстава за финансирање и суфинансирање основних 
и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу (у 
даљем тексту: двојезичне школе).

Средства из става 1. овог члана користе се за:

1. набавку опреме у функцији реализације двојезичне на-
ставе и

2. финансирање извршилаца који реализују двојезич-
ну наставу, трошкова материјала за образовање, струч-
ног усавршавања запослених – обука наставног кадра (у 
земљи и иностранству), трошкова набавке стручне лите-
ратуре и дидактичког материјала,  годишње чланарине 
за лиценцу Кембриџ центра и чланарине за међународну 
матуру – ИБ као и свих других трошкова у функцији ре-
ализације двојезичне наставе. 

Средства за намене из става 2. овог члана, обезбеђују се у 
буџету Аутономне покрајине Војводине (у даљем тексту: буџет 
АП Војводине) и воде се на посебном буџетском разделу По-
крајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и на-
ционалне мањине - националне заједнице (у даљем тексту: Се-
кретаријат).

Члан 2.

Право на доделу средстава имају установе основног и средњег 
образовања које су добиле сагласност министарства надлежног за 
област образовања (у даљем тексту: Министарство) за извођење 
двојезичне наставе.

Члан 3.

Програми и пројекти из члана 1. овог правилника финансирају 
се и суфинансирају путем конкурса (у даљем тексту: конкурс), 
који се расписује најмање једном годишње, у складу са финан-
сијским планом Секретаријата. 

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сујe конкурс, висину укупних средстава предвиђених за доделу 
по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за које на-
мене, критеријуме по којима ће се рангирати пријаве на конкурс, 
начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и другу доку-
ментацију којом се доказуjе испуњеност услова и критеријума за 
подношење пријаве на конкурс.
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Члан 4.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници По-
крајинског секретаријата, у „Службеном листу Аутономне по-
крајине Војводине“ и у једном од јавних гласила које покрива 
целу територију АП Војводине. 

Конкурс се може објавити и на језицима националних мањи-
на-националних заједница који су у службеној употреби у раду 
органа АП Војводине.

Члан 5.

Пријава на конкурс подноси се јединственом обрасцу који се 
објављује на интернет страници Секретаријата у року који по пра-
вилу не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Члан 6.

Уз пријаву на конкурс, подноси се следећа документација:

1) фотокопија акта којим се доказује добијена сагласност 
Министарства;

2) невезана понуда-предрачун за програмске трошкове, на-
бавку опреме (калкулација трошкова).

3) уговор о закупу објекта или дела објекта у јавној своји-
ни Аутономне покрајине Војводине, који је био на сна-
зи у претходној календарској години у односу на годи-
ну када је расписан конкурс и доказ о уплати средстава 
у буџет Аутономне покрајине Војводине, од претходне 
календарске године у односу на годину када је расписан 
конкурс.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

Члан 7.

Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у даљем 
тексту: Покрајински секретар) образује Комисију за спровођење 
конкурса за доделу средстава за основне и средње школе у АПВ 
које реализују двојезичну наставу (у даљем тексту: Комисија).

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно 
спровођењем конкурса (изјава о непостојању сукоба интереса).

Сукоб интереса постоји ако су члан комисије или чланови ње-
гове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ) за-
послени или чланови органа кoрисника које учествује на конкур-
су или било ког другог правног субјекта повезаног на било који 
начин са тим корисником, или у односу на те кориснике има било 
који материјални или нематеријални интерес, супротан јавном 
интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских 
интереса или другог заједничког интереса.

Члан Комисије потписује изјаву пре предузимања прве радње 
у вези са конкурсом. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан Коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове Комисије и 
да се изузме из даљег рада Комисије. О решавању сукоба интере-
са Секретаријат одлучује у сваком случају посебно, а када утврди 
сукоб интереса, именоваће у Комисију новог члана као замену.

Комисија разматра поднете пријаве на конкурс. 

Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкурсу.

Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија са-
чињава образложени предлог за доделу средстава и доставља га 
покрајинском секретару.

Члан 8.

Покрајински секретар разматра предлог Комисије и решењем 
одлучује о расподели средстава корисницима. 

Решење из става 1. овог члана јесте коначно. 

Решење из става 1. овог члана с табеларним прегледом, који 
садржи податке о додели средстава, објављује се на интернет пре-
зентацији Покрајинског секретаријата. 

Покрајински секретаријат ће о резултатима конкурса, када 
процени да је то неопходно и писмено обавестити подносиоце 
пријава.

Члан 9.

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују 
се следећи критеријуми за намене из члана 1. став 2. тачка 1. овог 
правилника:

– Број двојезичких одељења;
– Број наставних предмета који се предају двојезично и 
– Износ средстава од закупа објекта или дела објекта који 

се уплатио у буџет Аутономне покрајине Војводине у 
претходној календарској години у односу на годину када 
је расписан конкурс.

Приликом одређивања висине средстава за доделу, примењују 
се следећи критеријуми за намене из члана 1. став 2. тачка 2. овог 
правилника:

– Број наставника који учествују у двојезичној настави;
– Број ученика у двојезичној настави;
– Оправданост  у смислу даљег развијања двојезичне на-

ставе (лиценца Кембриџ центра и/или међународна ма-
тура) и

– Износ средстава од закупа објекта или дела објекта који 
се уплатио Аутономној покрајини Војводини у претход-
ној календарској години у односу на годину када је рас-
писан конкурс.

Члан 10.

Обавезу за доделу средстава Секретаријат преузима на основу 
уговора, у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

Члан 11.

У циљу праћења реализације програма или пројекта, Секрета-
ријат може реализовати мониторинг посете.

За програме или пројекте чије трајање је дуже од шест месеци 
и чија је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 динара, 
као и програме или пројекте који трају дуже од годину дана, Секре-
таријат реализује најмање једну мониторинг посету у току трајања 
програма или пројекта, односно најмање једном годишње.

Секретаријат израђује извештај о мониторинг посети у року од 
десет дана од дана спроведене посете.

Члан 12.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски и 
законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војводине. 

Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу сред-
става, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока за 
реализацију намене, за коју су средства додељена, с припадајућoм 
документацијом коју су оверила одговорна лица.

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена.
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Уколико корисник не достави извештај из става 2. овог члана, 
губи право да конкурише за расподелу средстава с новим програ-
мима односно пројектима.

У случају сумње да додељена средства у појединим случаје-
вима нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути по-
ступак пред надлежном буџетском инспекцијом, ради контроле 
наменског и законитог коришћења средстава.

Члан 13.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник o додели буџетских средстава Покрајинског секре-
таријата за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице за финансирање  и суфинансирање основ-
них и средњих школа у АПВ које реализују двојезичну наставу 
(„Службени лист АПВ“, број 7/18).

Члан 14.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у ‚‘Служ-
беном листу Аутономне покрајине Војводине‘‘, а биће постављен 
и на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-451-112/2023-01
Датум: 13.02.2023. године

Покрајински секретар
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

222.

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о доде-
ли буџетских средстава за финансирање и суфинансирање про-
грамских активности и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној 
покрајини Војводини („Службени лист АПВ“ бр. 14/15 и 10/17) 
и члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајин-
ској управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/14, 54/14-др. Одлука, 
37/16, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021 ) покрајински секретар за 
образовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице,   д о н о с и

ПРАВИЛНИК 
О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ, 

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ- НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

 И СУФИНАНСИРАЊЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ
 ИНФРАСТРУКТРЕ ПРЕДШКОЛСКИХ 

УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овим правилником се уређује начин, услови и критеријуми доделе 
буџетских средстава јединицама локалне самоуправе на територији 
АП Војводине за финансирање и суфинансирање модернизације ин-
фраструктуре предшколских установа на територији АП Војводине 
у складу са апропријацијама одобреним одлуком о буџету Аутоном-
не покрајине Војводине у оквиру посебног раздела Покрајинског 
секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине 
- националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат). 

Под модернизацијом инфраструктуре предшколских устано-
ва на територији АП Војводине у смислу овог правилника под-
разумева се изградња и доградња, реконструкција, адаптација, 

санација, инвестиционо одржавање објеката, текуће одржавање 
зграда и објеката, прибављање техничке документације и  набав-
ка опреме.

Члан 2.

Право на доделу средстава за намене из члана 1. имају јединице 
локалне самоуправе на територији АП Војводине. 

Члан 3.

Додела средстава за финансирање и суфинансирање за намене 
из члана 1. врши се  путем конкурса који Секретаријат расписује 
најмање једном годишње, у складу са финансијским планом Се-
кретаријата.

Конкурс се може расписати за одређену намену, више намена 
или све намене из члана 1. став 2, што се утврђује конкурсом.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сујe конкурс, висину укупних средстава предвиђених за доделу 
по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за које на-
мене, критеријуме по којима ће се рангирати пријаве на конкурс, 
начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и другу доку-
ментацију којом се доказуjе испуњеност услова и критеријума за 
подношење пријаве на конкурс.

Члан 4.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Секре-
таријата, у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ 
и у једном од јавних гласила, које покрива целу територију АП 
Војводине. 

Конкурс се може објавити и на језицима националних мањи-
на-националних заједница који су у службеној употреби у раду 
органа АП Војводине. 

Члан 5.

Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу који се 
објављује на интернет страници Секретаријата у року који по пра-
вилу не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације.

Члан 6.

Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: покрајински секретар) образује Комисију за спро-
вођење конкурса (у даљем тексту: Комисија).

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно 
спровођењем конкурса (изјава о непостојању сукоба интереса).

Сукоб интереса постоји ако су члан комисије или чланови ње-
гове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ) за-
послени или чланови органа корисника који учествује на конкур-
су или било ког другог правног субјекта повезаног на било који 
начин са тим корисником, или у односу на те кориснике има било 
који материјални или нематеријални интерес, супротан јавном 
интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских 
интереса или другог заједничког интереса.

Члан комисије потписује изјаву пре предузимања прве радње 
у вези са конкурсом. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове комисије и 
да се изузме из даљег рада комисије. О решавању сукоба интереса 
Секретаријат одлучује у сваком случају посебно, а када утврди 
сукоб интереса, именоваће у Комисију новог члана као замену.
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Комисија разматра поднете пријаве на конкурс. 

Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкур-
су.

Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија са-
чињава предлог расподеле средстава и доставља га покрајинском 
секретару.

Члан 7.

Комисија неће разматрати: 

– непотпуне пријаве; 
– неблаговремене пријаве (пријаве послате након рока који 

је означен као последњи   дан        конкурса);
– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-

овлашћених лица и субјеката који нису        предвиђени 
конкурсом);

– пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене наме-
не; 

– пријаве корисника који у претходној календарској го-
дини нису оправдали средства додељена из буџета Ау-
тономне покрајине Војводине кроз финансијске и нара-
тивне извештаје.

Члан 8.

Критеријуми за оцену пријава су: 

1. Значај реализације пројекта у односу на безбедност деце, 
васпитача и запослених који користе објекте

2. Значај реализације пројекта у односу на обезбеђивање 
квалитетних услова за боравак и  васпитно – образовни 
рад

3. Финансијска оправданост  пројекта 
4. Одрживост пројекта
5. Активности које су предузете у циљу реализације пројек-

та 
6. Обезбеђени извори средстава за реализацију пројекта 

Члан 9.

Покрајински секретар разматра предлог Комисије и одлучује о 
расподели средстава корисницима решењем. 

У решењу из става 1. овог члана наводе се подносиоци пријава 
којима су одобрена средства (у даљем тексту: корисник) и намена 
одобрених средстава.  

Решење из става 1. овог члана јесте коначно. 

Резултати конкурса се објављују на интернет страници Секре-
таријата. 

Члан 10.

Обавезу доделе средстава Секретаријат преузима на основу 
уговора,  у смислу закона којим се уређује буџетски систем. 

Члан 11.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски 
и законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војво-
дине. 

Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу сред-
става, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока 
за реализацију намене, за коју су средства додељена, са припа-
дајућом документацијом коју су оверила одговорна лица. 

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена. 

У случају сумње да додељена средства у појединим случаје-
вима нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути по-
ступак пред надлежном буџетском инспекцијом, ради контроле 
наменског и законитог коришћења средстава. 

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-на-
ционалне заједнице за финансирање и суфинансирање модерни-
зације инфраструктуре предшколских установа на територији 
Аутономне покрајине Војводине („Сл.лист“ број 14/17) 

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине“, а биће постављен и 
на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине националне 
заједнице. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-454-7/2023-04
Нови Сад,  13. фебруар 2023. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt  

(Жолт Сакалаш)

223.

На основу члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о доде-
ли буџетских средстава за финансирање и суфинансирање про-
грамских активности и пројеката у области основног и средњег 
образовања и васпитања и ученичког стандарда у Аутономној 
покрајини Војводини („Службени лист АПВ“ бр. 14/15 и 10/17) и 
члана 16. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској 
управи („Службени лист АПВ“ бр. 37/14, 54/14-др. Одлука, 37/16, 
29/17, 24/19, 66/20 и 38/21 ) покрајински секретар за образовање, 
прописе, управу и националне мањине - националне заједнице,   
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
 О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
 ПРОПИСЕ, УПРАВУ,

 НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ- НАЦИОНАЛНЕ
 ЗАЈЕДНИЦЕ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

 И СУФИНАНСИРАЊЕ МОДЕРНИЗАЦИЈЕ 
ИНФРАСТРУКТРЕ УСТАНОВА ОСНОВНОГ
 И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 И УЧЕНИЧКОГ СТАНДАРДА
 НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ

Члан 1.

Овим правилником се уређује начин, услови и критеријуми 
доделе буџетских средстава установама основног и средњег об-
разовања и васпитања и ученичког стандарда на територији АП 
Војводине за финансирање и суфинансирање модернизације ин-
фраструктуре установа основног и средњег образовања и васпи-
тања и ученичког стандарда на територији АП Војводине у скла-
ду са апропријацијама одобреним одлуком о буџету Аутономне 
покрајине Војводине у оквиру посебног раздела Покрајинског се-
кретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањи-
не - националне заједнице (у даљем тексту: Секретаријат). 

Под модернизацијом инфраструктуре установа основног и 
средњег образовања и васпитања и ученичког стандарда на те-
риторији АП Војводине у смислу овог правилника подразумева 
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се изградња и доградња, реконструкција, адаптација, санација, 
инвестиционо одржавање објеката, текуће одржавање зграда и 
објеката, прибављање техничке документације и  набавка оп-
реме.

Члан 2.

Право на доделу средстава имају установе основног и средњег 
образовања и васпитања и ученичког стандарда на територији 
АП Војводине, чији је оснивач Република Србија, аутономна по-
крајина или јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: ко-
рисници). 

Члан 3.

Додела средстава за финансирање и суфинансирање за намене 
из члана 1. врши се путем конкурса који Секретаријат расписује 
најмање једном годишње, у складу са финансијским планом Се-
кретаријата.

Конкурс се може расписати за одређену намену, више намена 
или све намене из члана 1. став 2, што се утврђује конкурсом.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сујe конкурс, висину укупних средстава предвиђених за доделу 
по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за које на-
мене, критеријуме по којима ће се рангирати пријаве на конкурс, 
начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и другу доку-
ментацију којом се доказуjе испуњеност услова и критеријума за 
подношење пријаве на конкурс. 

Члан 4.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Секре-
таријата, у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине“ 
и у једном од јавних гласила, које покрива целу територију АП 
Војводине. 

Конкурс се може објавити и на језицима националних мањи-
на-националних заједница који су у службеној употреби у раду 
органа АП Војводине. 

Члан 5.

Пријава на конкурс се подноси на јединственом обрасцу који 
се објављује на интернет страници Секретаријата у року који по 
правилу не може бити краћи од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације.

Члан 6.

Покрајински секретар надлежан за послове образовања (у 
даљем тексту: покрајински секретар) образује Комисију за спро-
вођење конкурса (у даљем тексту: Комисија).

Чланови Комисије дужни су да потпишу изјаву да немају 
приватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, 
односно спровођењем конкурса (изјава о непостојању сукоба 
интереса).

 Сукоб интереса постоји ако су члан комисије или чланови ње-
гове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ) за-
послени или чланови органа корисника који учествује на конкур-
су или било ког другог правног субјекта повезаног на било који 
начин са тим корисником, или у односу на те кориснике има било 
који материјални или нематеријални интерес, супротан јавном 
интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских 
интереса или другог заједничког интереса.

Члан комисије потписује изјаву пре предузимања прве радње 
у вези са конкурсом. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове комисије и 
да се изузме из даљег рада комисије. О решавању сукоба интереса 
Секретаријат одлучује у сваком случају посебно, а када утврди 
сукоб интереса, именоваће у Комисију новог члана као замену.

Комисија разматра поднете пријаве на конкурс. 

Комисија утврђује испуњеност прописаних услова на конкурсу.

Након разматрања поднетих пријава на конкурс, Комисија са-
чињава предлог расподеле средстава и доставља га покрајинском 
секретару.

Члан 7.

Комисија неће разматрати: 

– непотпуне пријаве; 
– неблаговремене пријаве (пријаве послате након рока који 

је означен као последњи   дан конкурса);
– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране не-

овлашћених лица и субјеката који нису предвиђени кон-
курсом);

– пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене наме-
не; 

– пријаве корисника који у претходној календарској го-
дини нису оправдали средства додељена из буџета Ау-
тономне покрајине Војводине кроз финансијске и нара-
тивне  извештаје.

Члан 8.

Критеријуми за оцену пријава су: 

1. Значај реализације пројекта у односу на безбедност уче-
ника, наставника и запослених који користе објекте

2. Значај реализације пројекта у односу на обезбеђивање 
квалитетних услова за извођење васпитно – образовног 
рада

3. Финансијска оправданост  пројекта 
4. Одрживост пројекта
5. Локални односно регионални значај пројекта 
6. Активности које су предузете у циљу реализације пројек-

та 
7. Обезбеђени извори средстава за реализацију пројекта 
8. Износ средстава од закупа објекта или дела објекта који 

се уплатио у буџет Аутономне покрајине Војводине у 
претходној календарској години у односу на годину када 
је расписан конкурс.

Члан 9.

Покрајински секретар разматра предлог Комисије и одлучује о 
расподели средстава корисницима решењем. 

У решењу из става 1. овог члана наводе се подносиоци пријава 
којима су одобрена средства (у даљем тексту: корисник) и намена 
одобрених средстава.  

Решење из става 1. овог члана јесте коначно. 

Резултати конкурса се објављују на интернет страници Секре-
таријата. 

Члан 10.

Обавезу доделе средстава Секретаријат преузима на основу 
уговора,  у смислу закона којим се уређује буџетски систем. 

Члан 11.

Корисник је дужан да додељена средства користи наменски и 
законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП Војводине. 



17. фебруар 2023. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ Број 7 - Страна 309

Корисник је у обавези да поднесе извештај о коришћењу сред-
става, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од утврђеног рока 
за реализацију намене, за коју су средства додељена, са припа-
дајућом документацијом коју су оверила одговорна лица. 

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена. 

У случају сумње да додељена средства у појединим случаје-
вима нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути по-
ступак пред надлежном буџетском инспекцијом, ради контроле 
наменског и законитог коришћења средстава. 

Члан 12.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о додели буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-на-
ционалне заједнице за финансирање и суфинансирање модерни-
зације инфраструктуре установа основног и средњег образовања 
и вапитања и ученичког стандарда на територији Аутономне по-
крајине Војводине („Сл.лист“ број 4/17) 

Члан 13.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине“, а биће постављен и 
на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине националне 
заједнице. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, 
УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ - НАЦИОНАЛНЕ 

ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-454-6/2023-04
Нови Сад,  13. фебруар 2023. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt  

(Жолт Сакалаш)

224.

На основу чл. 15, 16. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 
54/14 ‒ др. Одлука 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/20 и 38/21), у вези са 
Покрајинском скупштинске одлуке о додели буџетских средста-
ва за унапређење положаја националних мањина – националних 
заједница и развој мултикултурализма и толеранције („Службе-
ни лист АПВ“, број 8/2019) покрајински секретар за образовање, 
прописе, управу и националне мањине ‒ националне заједнице, 
д о н о с и 

ПРАВИЛНИК
O ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
 ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА 

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ 
И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 
НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА
 И РАЗВОЈ МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМА 

И ТОЛЕРАНЦИЈЕ 
У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ

Члан 1.

Овим правилником се уређујe начин, услови и критеријуми 
за доделу буџетских средстава за суфинансирање програма и 
пројеката који за циљ имају унапређивање положаја национал-
них мањина – националних заједница и развој мултикулту-
рализма и толеранције у Аутономној покрајини Војводини (у 

даљем тексту: АП Војводина), у складу са одлуком о буџету 
Аутономне покрајине Војводине у оквиру посебног раздела 
Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу, 
националне мањине ‒ националне заједнице (у даљем тексту: 
Секретаријат). 

Члан 2.

Право на доделу буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за унапређивање положаја националних мањина – нацио-
налних заједница имају удружења, фондови и фондације припад-
ника националних мањина – националних заједница, којa имају 
регистровано седиште на територији АП Војводине (у даљем 
тексту: подносиоци пријаве).

Право на доделу буџетских средстава Покрајинског секрета-
ријата за развој мултикултурализма и толеранције имају удру-
жења, фондови и фондације, чији су пројекти и програми усме-
рени на очување и неговање међунационалне толеранције и који 
имају регистровано седиште на територији АП Војводине (у 
даљем тексту: подносиоци пријаве).

Право на доделу буџетских средстава Покрајинског секре-
таријата за поправљање положаја лица која припадају ромској 
националној мањини имају удружења, фондови и фондације 
ромске националне заједнице, којa имају регистровано седиште 
на територији АП Војводине (у даљем тексту: подносиоци 
пријаве).

Право на доделу средстава немају директни и индиректни 
буџетски корисници, привредна друштва и национални савети 
националних мањина.

Члан 3.

Програми и пројекти из члана 1. овог правилника финансирају 
се и суфинансирају путем јавних конкурса (у даљем тексту: кон-
курс), који се расписују најмање једном годишње, у складу са фи-
нансијским планом Секретаријата, а на основу поднетих пријава 
на кокурс. 

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сујe конкурс, висину укупних средстава предвиђених за доделу 
по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за које на-
мене, критеријуме по којима ће се рангирати пријаве на конкурс, 
начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и другу доку-
ментацију којом се доказуjе испуњеност услова и критеријума за 
подношење пријаве на конкурс.  

Члан 4.

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Секре-
таријата, у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”,  
у једном од јавних гласила које покрива целу територију АП 
Војводине и на порталу Е-управа.

Конкурс се објављује и на језицима националних мањина ‒ на-
ционалних заједница који су у службеној употреби у раду органа 
АП Војводине.

Члан 5.

Пријава на конкурс подноси се у писменој  форми, на једин-
ственом обрасцу који се објављује на интернет страници Се-
кретаријата у року који не може бити краћи од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Број пријава које један подносилац пријаве може да поднесе 
није ограничен, осим у случају да је конкурсом одређено друга-
чије.

Подносилац пријаве нема право да за исту намену (програм/
пројекат) поднесе више пријава на конкурсе Секретаријата, који 
се расписују у складу са овим Правилником.
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Члан 6.

Секретаријат по службеној дужности утврђујe да ли је под-
носилац пријаве уписан у регистар надлежног органа и да ли се, 
према статутарним одредбама, циљеви остварују у области у 
којој се програм реализује.

Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по по-
треби, затражи додатну документацију и информације.

Пријаве и приложена документација се подносиоцима пријаве 
не враћају.

Члан 7.

Покрајински секретар образује решењем конкурсну комисију 
за спровођење поступка доделе буџетских средстава.

Чланови комисије су представници Секретаријата а могу бити 
и стручњаци из одговарајуће области у складу са конкурсом.

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно 
спровођењем конкурса (изјава о непостојању сукоба интереса).

Сукоб интереса постоји ако су члан комисије или чланови њего-
ве породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ) запос-
лени или чланови органа кoрисника које учествује на конкурсу или 
било ког другог правног субјекта повезаног на било који начин са 
тим подносиоцем пријаве, или у односу на те подносиоце пријаве 
има било који материјални или нематеријални интерес, супротан 
јавном интересу и то у случајевима породичне повезаности, еко-
номских интереса или другог заједничког интереса.

Члан комисије потписује изјаву пре предузимања прве радње 
у вези са конкурсом. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове комисије и 
да се изузме из даљег рада комисије. О решавању сукоба интереса 
секретаријат одлучује у сваком случају посебно, а када утврди 
сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана као замену.

Члан 8. 

Комисија ће решењем одбацити:

• непотпуне или неправилно попуњене пријаве тј. прија-
ве у којима нису попуњена сва обавезна поља, (поља 
која нису обавезна су наведена у обрасцу пријаве) као и 
пријаве које нису потписане и печатиране;

• неблаговремене пријаве;
• недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица 

која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени 
конкурсом); 

Комисија неће разматрати:

• пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене наме-
не из члана 10. овог правилника; 

• пријаве које се односе на набавку опреме, инвестициона 
улагања или сталне трошкове и редовну делатност под-
носиоца пријаве; 

• пријаве подносиоца пријава који нису поднели извештај 
о утрошку и коришћењу додељених средстава за прет-
ходну годину, односно за које се утврди из извештаја да 
су ненаменски утрошили та средства као ни пријаве под-
носиоца који нису измирили обавезе по претходним кон-
курсима Секретаријата у смислу достављања фотогра-
фија или видео материјала као доказа о реализованим ак-
тивностима;

• пријаве подносиоца пријава који наративни/финансијски 
извештај о реализацији програма/пројеката из претходне 
године нису доставили у предвиђеним роковима; 

• програме односно пројекте чија реализација не може да 
се изврши у току текуће  буџетске године.

О пријавама које нису разматране комисија ће обавестити под-
носиоца пријаве, уз навођење разлога зашто пријава није разма-
трана.

Члан 9.

Благовремене и потпуне пријаве програма и пројеката који за 
циљ имају унапређивање положаја националних мањина – нацио-
налних заједница, Покрајински секретаријат прослеђује нацио-
налним саветима националних мањина са седиштем на терито-
рији АП Војводине (у даљем тексту: национални савети). 

Национални савети дужни су да – у року од 15 дана од дана 
пријема пријава – доставе Секретаријату предлог за доделу сред-
става.

Члан 10.

Приликом разматрања пријава на конкурс, Комисија ће узети у 
обзир програме и пројекте у усмерене на унапређивање положаја 
националних мањина – националних заједница и очување и него-
вање међунационалне толеранције, а нарочито за:

• очување, презентација и неговање језика, народних оби-
чаја и старих заната; 

• заштиту и презентацију фолклорног наслеђа; 
• стварање услова за развој културе, науке и уметности; 
• неговање и подстицање народног стваралаштва; 
• представљање културних добара од изузетног значаја; 
• књижевно, драмско, сценско, музичко и ликовно ствара-

лаштво, меморијале, фестивале, јубиларне манифеста-
ције, уметничке колоније, кампове којима се негују то-
леранција и права националних мањина – националних 
заједница; 

• конференције, турнире, скупове и слично, којима се не-
гују толеранција и права националних мањина – нацио-
налних заједница;

• неговање и развој аматеризма, гостовања ансамбала;  
• сарадњу с матичним земљама и друге облике сарадње.
• пројекте који се односе на развијање, очување и него-

вање духа међунационалне толеранције код младих.
• унапређење продукције и продукцију телевизијског и ра-

дијског програма, интернет презентација, других облика 
електронских презентација, штампаних пропагандних 
активности, активности у штампаним медијима и дру-
гих облика медијских активности;

Члан 11.

Критеријуми за избор програма и пројеката које ће суфинанси-
рати Секретаријат на Јавном конкурсу су:

• процентуално учешће поједине националне мањине – 
националне заједнице у укупној мањинској популацији 
у АП Војводини;

• укупни материјални трошкови програма или пројекта; 
• просторни карактер и значај програма или пројекта (нпр. 

међународни, међуопштински, локални, мултиетнички, 
од ширег значаја); 

• трајање програма или пројекта; 
• број учесника програма или пројекта; 
• интересовање публике и посећеност; 
• медијски публицитет (телевизијски и радио преноси или 

снимци, извештавање штампе и други начини презента-
ције); 

• електронска присутност, заступљеност и активност (нпр. 
постојање интернет презентације, платформи, друштве-
не мреже);

• пратеће и накнадне активности (нпр. посебан наступ и 
представљање победника, гала вечери, издавање зборни-
ка, каталога и других публикација); 
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• број лица ангажованих на програму или пројекту подно-
сиоца захтева; 

• остале активности, програми и пројекте које организује 
подносилац захтева; 

• финансирање програма и пројекта од других органа, ор-
ганизација, фондова, спонзора или донатора – из земље 
или из иностранства;

• могућност развијања програма и пројекта и њихова одр-
живост;

• законитост и ефикасност коришћења средстава раније 
добијених од Покрајинског секретаријата.

Члан 12.

За вредновање програма/пројеката формира се ранг-листа, 
према наведеним критеријумима. Бодује се на следећи начин:

• усклађеност програма/пројеката са свим захтевима кон-
курса и конкурсне документације - оцењује се да ли је 
програм/пројекат усклађен са свим захтевима конкурсне 
документације; вредновање: 1-5 поена;

• задовољавање општег интереса у области унапређивања 
положаја националних мањина - националних заједница 
и развоја мултикултурализма и толеранције на терито-
рији Аутономне покрајине Војводине; вредновање: 1-5 
поена;

• обухват програма/пројекта - колике су могућности про-
грама/пројекта рада да обухвати шири круг корисника 
и да подстакне њихово активно учешће у реализацији 
предвиђених активности; да ли укључује партнерство с 
другим удружењима, привредом или јавним сектором; 
вредновање: 1-5 поена;

• извештај о утрошку средстава - удружење, фонд однос-
но фондација поднесе извештај о утрошку средстава до-
бијених из буџета АП Војводине за претходну годину, 
а удружење, фонд или фондација, који први пут конку-
ришу за средства, поднесе извештај о реализацији ба-
рем једног програма/пројекта из другог извора финанси-
рања; вредновање: 1-5 поена;

• одрживост - да ли ће се активности у вези с програмом/
пројектом наставити и после финансирања из буџета АП 
Војводине; вредновање: 1-5 поена;

• активности и план рада - да ли постоји јасна веза између 
циљева и активности предвиђених програмом/пројек-
том, да ли је предложен план активности, те да ли је он 
реалан и остварив у предвиђеном времену; вредновање: 
1-5 поена.

Члан 13.

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријава у 
року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за 
подношење пријаве.

Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет 
страници секретаријата и на порталу Е-управа.

Подносиоци пријаве имају право увида у поднете пријаве 
и приложену документацију у року од три радна дана од дана 
објављивања листе из става 1. овог члана.

На листу из става 1. овог члана подносиоци пријаве имају пра-
во приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, секретаријат 
доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Покрајински секретар доноси решење о расподели средстава 
подносиоцима пријаве у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење приговора.

У решењу из става 6. овог члана наводе се подносиоци пријаве 
којима су одобрена средства  и подносиоци пријава којима нису 
одобрена средства уз навођење разлога.

Решење из става 6. овог члана јесте коначно и објављује се на 
званичној интернет страници Секретаријата и на порталу Е-уп-
рава.

Члан 14.

Обавезу доделе средстава Секретаријат преузима на основу 
уговора, у смислу закона којим се уређује буџетски систем.

Подносилац пријаве коме су додељена средства је  дужан да 
пре склапања уговора о додели средстава Секретаријату дос-
тави изјаву да средства за реализацију одобреног програма/
пројекта нису на други начин већ обезбеђена као и изјаву о не-
постојању сукоба интереса и интерни акт о антикорупцијској 
политици.

Подносилац пријаве коме буду додељена средства по Јавном 
конкурсу, у обавези је да достави Секретаријату податак о посеб-
ном наменском подрачуну отворен код Управе за трезор за сваку 
појединачну намену (програм/пројекат) за коју су му средства 
одобрена.

Секретаријат преноси додељена средства на рачуне подносио-
ца пријаве на основу потписаних уговора, у складу с динамиком 
прилива средстава у буџет АП Војводине.

Уколико подносилац пријаве не потпише уговор и не достави 
податак о посебном наменском подрачуну отворен код Управе за 
трезор за сваку појединачну намену (програм/пројекат) за коју су 
му средства одобрена, у року који је одредио Секретаријат, сма-
траће се да је одустао од поднете пријаве.

Уместо подносиоца пријаве из става 5. овог члана, средства се 
додељују подносиоцу пријаве у складу са местом рангирања на 
листи вредновања и рангирања пријава.

Члан 15.

Подносилац пријаве, у изузетним ситуацијама, може да тражи 
сагласност секретаријата ради прерасподеле средстава за реали-
зацију планираних активности у оквиру одобреног програма или 
пројекта.

Захтевом за прерасподелу средстава не може се тражити по-
већање расхода који се односе на људске ресурсе.

Прерасподела средстава се може извршити тек након добијања 
писмене сагласности или потписивањем анекса уговора.

Члан 16.

Подносилац пријаве је обавезан да Даваоцу средстава одмах, 
за време трајања, односно у току реализације манифестације/
догађаја, доставља фотографије и видео материјале настале у 
реализацији манифестације, а у случају да се на фотографија-
ма  и видео материјалима налазе малолетна лица, подносилац 
пријаве је дужан да  претходно прибави сагласност њихових 
родитеља или старатеља и сматра се да за достављене фотогра-
фије и видео материјале постоји таква сагласност код подносио-
ца пријаве.

Подносилац пријаве је дужан да на свом промотивном мате-
ријалу или на други одговарајући начин објави да је у финан-
сирању активности учествовао Покрајински секретаријат за об-
разовање, прописе, управу и националне мањине - националне 
заједнице.

Подносилац пријаве је дужан да додељена средства користи 
наменски и законито, а неутрошена средства да врати у буџет АП 
Војводине.
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Подносилац пријаве је у обавези да поднесе извештај о ко-
ришћењу средстава, најкасније у року од 15 (петнаест) дана од ут-
врђеног рока за реализацију намене, а најкасније до 31. децембра 
године за коју су средства додељена, с припадајућом документа-
цијом коју су оверила одговорна лица.

Подносиоцу пријаве који не достави извештај у прописаном 
року, шаље се Захтев за достављање извештај о коришћењу сред-
става, односно опомена.

Уколико ни након 8 дана од дана пријема Опомене не достави 
комплетан наративни и финансијски извештај, подносилац прија-
ве је у обавези да изврши повраћај средстава у буџет АП Војво-
дине и губи право аплицирања приликом расписивања следећег 
конкурса.

Подносилац пријаве је у обавези да добијена средства врати у 
буџет АП Војводине, уколико се утврди да се средства не користе 
за реализацију намене за коју су додељена.

Подносиоцу пријаве који достави непотпуни и неправилни из-
вештај, упућује се захтев за допуну и исправку извештаја.

У случају сумње да додељена средства у појединим случаје-
вима нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути по-
ступак пред надлежном буџетском инспекцијом, ради контроле 
наменског и законитог коришћења средстава.

Члан 17.

Секретаријат прати реализацију програма или пројекта за који 
су одобрена средства.

Праћење реализације обухвата:

1) обавезу подносиоца пријаве да обавештава секрета-
ријат о реализацији програма или пројеката, у роковима 
одређеним уговором;

2) прегледање извештаја од стране секретаријата;
3) мониторинг посете представника секретаријата;
4) обавезу подносиоца пријаве да омогући представници-

ма секретаријата да изврше увид у релевантну докумен-
тацију насталу у току реализације програма или пројек-
та;

5) прикупљање информација од подносиоца пријаве;
6) друге активности предвиђене уговором.

Подносилац пријаве је дужан да секретаријату омогући 
праћење реализације програма или пројекта.

Члан 18.

У циљу праћења реализације програма или пројекта, Секрета-
ријат може реализовати мониторинг посете.

За програме или пројекте чије трајање је дуже од шест месе-
ци и чија је вредност одобрених средстава већа од 500.000,00 
динара, као и програме или пројекте који трају дуже од годину 
дана, Секретаријат реализује најмање једну мониторинг посету 
у току трајања програма или пројекта, односно најмање једном 
годишње.

Секретаријат израђује извештај о мониторинг посети у року од 
десет дана од дана спроведене посете.

Члан 19.

Секретаријат изрaђује извeштaj о реализованој финансијској 
подршци програмима односно пројектима из буџетских средста-
ва у претходној календарској години.

Извeштaj из става 1. овог члана објављује се на званичној ин-
тернет страници секретаријата и на порталу Е-управа.

Члан 20.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине”, а биће постављен и 
на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –  НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број: 128-90-26/2023-05
Нови Сад, 17.02.2023. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Szakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)

225.

На основу чл. 15, 16. и 24. став 2. Покрајинске скупштинске 
одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/14, 
54/14 ‒ др. Одлука 37/2016, 29/2017, 24/2019, 66/2020 и 38/2021), 
у вези са Покрајинском скупштинском одлуком о додели буџет-
ских средстава органима и организацијама у чијем раду су у 
службеној употреби језици и писма националних мањина – на-
ционалних заједница („Службени лист АПВ“, број 14/2015), по-
крајински секретар за образовање, прописе, управу и националне 
мањине ‒ националне заједнице, д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОДЕЛИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА 

ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА 
ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ

 И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ 
ЗАЈЕДНИЦЕ ОРГАНИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
У ЧИЈЕМ РАДУ СУ У СЛУЖБЕНОЈ УПОТРЕБИ

 ЈЕЗИЦИ И ПИСМА НАЦИОНАЛНИХ 
МАЊИНА – НАЦИОНАЛНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Члан 1.

Овим правилником се уређујe начин, услови, приоритети и 
критеријуми за доделу буџетских средстава (у даљем тексту: 
средства) за органе и организације на територији Аутономне по-
крајине Војводине (у даљем тексту: АП Војводина) у чијем раду 
су у службеној употреби језици националних мањина – нацио-
налних заједнице, у складу са апропријацијама одобреним одлу-
ком о буџету Аутономне покрајине Војводине у оквиру посебног 
раздела Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, 
управу, националне мањине ‒ националне заједнице (у даљем 
тексту: Секретаријат). 

Право на доделу средстава имају органи јединица локалне 
самоуправе, месне заједнице и други облици месне самоуправе, 
као и органи, организације, јавне службе и установе и остали ко-
рисници јавних средстава, који имају седиште или које обављају 
делатност на територији јединице локалне самоуправе, у којој је 
статутом утврђена службена употреба језика и писама национал-
них мањина – националних заједница на целој територији једи-
нице локалне самоуправе или у насељеним местима на њиховој 
територији;

Право на доделу средстава имају субјекти из става 2. овог чла-
на са територије АП Војводине.

Члан 2.

Средства се додељују ради суфинансирања унапређивања ост-
варивања права на службену употребу језика и писама национал-
них мањина – националних заједница.
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Средства се додељују за суфинансирање трошкова израде и 
постављања табли с називом корисникa буџетских и јавних сред-
става, називом насељених места и других географских назива на 
путним правцима, називом улица и тргова, туристичке сигнали-
зације као и других обавештења и упозорења за јавност исписа-
них и на језицима националних мањина – националних заједница 
који су у службеној употреби у насељеним местима у јединицама 
локaлне самоуправе.

Средства се додељују за суфинансирање штампања двојезич-
ких или вишејезичких образаца, службених гласила и других јав-
них публикација, као и развој система електронске управе за рад 
у условима вишејезичности.

Средства се додељују и за суфинансирање оспособљавања 
запослених код подносиоца који имају право на доделу средста-
ва из члана 1. Овог Правилника, ради оспособљавања за рад са 
странкама на језику који је у службеној употреби, а нарочито 
на радним местима на којима се остварује контакт са странкама 
(учешћем на курсевима, семинарима).

Члан 3.

Средства се додељују путем јавних конкурса о додели буџет-
ских средстава Секретаријата органима и организацијама у чијем 
раду су у службеној употреби језици и писма националних мањи-
на – националних заједница, који расписује Секретаријат најмање 
једанпут годишње, а на основу пријава подносиоца који имају 
право на доделу средстава.

Пријава на конкурс подноси се у писменој  форми, на једин-
ственом обрасцу чију садржину утврђује Секретаријат који се 
објављује на интернет страници Секретаријата у року који не 
може бити краћи од 15 дана од дана објављивања конкурса.

Подносиоци пријаве имају праву да исте подносе за више наме-
на одређене конкурсом.

Секретаријат има право да од подносиоца пријава затражи до-
датну документацију.

Члан 4.

Конкурс садржи податке о називу акта на основу ког се распи-
сујe конкурс, висину укупних средстава предвиђених за доделу 
по конкурсу, о томе ко може да се пријави на конкурс и за које на-
мене, критеријуме по којима ће се рангирати пријаве на конкурс, 
начин и рок за подношење пријава на конкурс, као и другу доку-
ментацију којом се доказуjе испуњеност услова и критеријума за 
подношење пријаве на конкурс.  

Конкурс се објављује на званичној интернет страници Секре-
таријата, у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, 
у једном од јавних гласила које покрива целу територију АП 
Војводине, на српском језику и на језицима националних мањи-
на ‒ националних заједница који су у службеној употреби у раду 
органа АП Војводине.

Члан 5.

Покрајински секретар решењем образује и утврђује задатак 
конкурсне комисије за спровођење поступка доделе буџетских 
средстава Секретаријата (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има председника и два члана.

Чланови комисије дужни су да потпишу изјаву да немају при-
ватни интерес у вези са радом и одлучивањем комисије, односно 
спровођењем конкурса (изјава о непостојању сукоба интереса).

Сукоб интереса постоји ако су члан комисије или чланови ње-
гове породице (брачни или ванбрачни друг, дете или родитељ) за-
послени или чланови органа кoрисника које учествује на конкур-
су или било ког другог правног субјекта повезаног на било који 

начин са тим корисником, или у односу на те кориснике има било 
који материјални или нематеријални интерес, супротан јавном 
интересу и то у случајевима породичне повезаности, економских 
интереса или другог заједничког интереса.

Члан комисије потписује изјаву пре предузимања прве радње 
у вези са конкурсом. 

У случају сазнања да се налази у сукобу интереса, члан коми-
сије је дужан да о томе одмах обавести остале чланове комисије и 
да се изузме из даљег рада комисије. О решавању сукоба интереса 
секретаријат одлучује у сваком случају посебно, а када утврди 
сукоб интереса, именоваће у комисију новог члана као замену.

Комисија разматра поднете пријаве на конкурс, утврђује ис-
пуњеност прописаних услова на конкурсу и применом критерију-
ма из члана 7. овог Правилника.

Члан 6 

Комисија ће решењем одбацити:

– непотпуне или неправилно попуњене пријаве тј. прија-
ве у којима нису попуњена сва обавезна поља, (поља 
која нису обавезна су наведена у обрасцу пријаве) као и 
пријаве које нису потписане и печатиране;

– неблаговремене пријаве;
– недопуштене пријаве (пријаве поднете од стране лица 

која су неовлашћена и субјеката који нису предвиђени 
конкурсом); 

Комисија неће разматрати:

– пријаве које се не односе на конкурсом предвиђене наме-
не из члана 2. овог правилника; 

– пријаве корисника који нису поднели извештај о утрош-
ку и коришћењу додељених средстава за претходну го-
дину, односно за које се утврди из извештаја да су нена-
менски утрошили та средства као ни пријаве подносиоца 
који нису измирили обавезе по претходним конкурсима 
Секретаријата;

– пријаве корисника који наративни/финансијски извештај 
о реализацији намене и утрошку средстава из претходне 
године нису доставили у предвиђеним роковима; 

– пријаве чија реализација не може да се изврши у току те-
куће  буџетске године.

О пријавама које нису разматране комисија ће обавестити под-
носиоца пријаве, уз навођење разлога зашто пријава није разма-
трана.

Члан 7.

Висина средстава за намене из члана 2. Овог Правилника, ут-
врђује се на основу следећих критеријума:

– број језика и писама националних мањина – национал-
них заједница који су у службеној употреби на целој те-
риторији општине, града и насељеног места (10 бодова);

– процентуално учешће припадника националних мањина 
– националних заједница чији су језици и писма у служ-
беној употреби у укупном броју становништва према 
званичним подацима Републичког завода за статистику, 
на основу последњег пописа становништва (7 бодова).

– укупни материјални трошкови потребни за реализацију 
активности из члана 2. овог Правилника (5 бодова);

– постојање других извора финансирања активности из 
члана 2. овог Правилника (4 бода);

– постојање наложених или препоручених мера за уна-
пређење активности из члана 2. овог Правилника од 
стране инспекцијских служби (3 бода);

– континуитет у суфинансирању активности из члана 2. 
Овог Правилника од стране Секретаријата, односно да 
ли се средства траже први пут (3 бода);
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– постојање потврде од стране националног савета нацио-
нале мањине о значају у суфинансирању активности из 
члана 2. Овог Правилника (3 бода)

Члан 8.

Комисија утврђује листу вредновања и рангирања пријава у 
року који не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за 
подношење пријаве.

Листа из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет 
страници секретаријата.

Корисници имају право увида у поднете пријаве и приложе-
ну документацију у року од три радна дана од дана објављивања 
листе из става 1. овог члана.

На листу из става 1. овог члана корисници имају право приго-
вора у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору, која мора бити образложена, секретаријат 
доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема.

Члан 9.

Решење о додели средстава доноси покрајински секретар. 

Решење из става 1. овог члана јесте коначно и објављује се на 
званичној интернет страници Секретаријата.

Члан 10.

Обавезу доделе средстава Секретаријат преузима на основу 
двостраних и тространих уговора, у складу са законом којим се 
уређује буџетски систем.

Секретаријат има право да од корисника средстава захтева до-
датну документацију и податке неопходни за извршење преноса 
буџетских средстава и одреди рок за доставу истих.

Секретаријат преноси додељена средства на рачуне подносиоца 
пријаве на основу потписаних двостраних и тространих уговора, 
у складу с динамиком прилива средстава у буџет АП Војводине. 

Уколико подносилац пријаве не потпише уговор и не поступи 
по захтеву из става 2. овог члана, у року који је одредио Секрета-
ријат, сматраће се да је одустао од поднете пријаве.

Уместо подносиоца пријаве из става 4. овог члана, средства се 
додељују подносиоцу пријаве у складу са местом рангирања на 
листи вредновања и рангирања пријава

Члан 11.

Секретаријат прати и врши надзор над начином реализације 
намене  и утрошка  средстава спроводи Секретаријат.

Праћење реализације обухвата:

– Обавезу корисника да обавештава секретаријат о реализа-
цији намене средстава, у роковима одређеним уговором;

– Прегледање извештаја од стране секретаријата;
– Обавезу корисника да омогући представницима секрета-

ријата да изврше увид у релевантну документацију на-
сталу у току реализације намене;

– Прикупљање информација од корисника;
– Вршење службених саветодавних посета или инспек-

цијских надзора инспекцијских служби по иницијативи 
Секретаријата у вези са начином реализације намене за 
коју су додељена средства;

– Друге активности предвиђене уговором.

Корисник средстава је дужан да Секретаријату омогући 
праћење реализације утошка средстава.

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 у обавези да поднесе Секретаријату извештај о 
наменском коришћењу средстава,   у року од 15 (петнаест) дана 
од утврђеног рока за реализацију намене, за коју су средства 
додељена, а најкасније до истека календарске године у којој су 
средства додељена, с припадајућом документацијом и прилозима 
(фотографије и друго) коју су оверила одговорна лица подносиоца 
пријаве. 

Кориснику који не достави извештај у прописаном року, 
упућује се захтева за достављање извештаја о наменском ко-
ришћењу средстава, односно опомена. Кориснику који достави 
непотпуни и неправилни извештај, упућује се захтев за допуну 
и исправку извештаја.

Уколико се ни након 8 дана од дана пријема Опомене и захтева 
за допуну и исправку извештаја не достави потпуни  и исправни 
извештај о наменском коришћењу средстава (наративни и финан-
сијски), корисник је у обавези да изврши повраћај средстава у 
буџет АП Војводине и губи право аплицирања приликом распи-
сивања следећих конкурса.

Члан 13.

У случају сумње да додељена средства у појединим случаје-
вима нису наменски коришћена, Секретаријат ће покренути по-
ступак пред надлежном буџетском инспекцијом, ради контроле 
наменског и законитог коришћења средстава.

Корисник је у обавези да добијена средства врати у буџет АП 
Војводине, уколико се утврди да се средства не користе за реали-
зацију намене за коју су додељена.

Члан 14.

Секретаријат изрaђује документ (у облику извeштajа или ин-
формације) о реализованој додели буџетских средстава  за корис-
нике буџетских и јавних средстава у чијем раду су у службеној 
употреби језици и писма националних мањина – националних 
заједница у претходној календарској години, самостално или као 
део документа (извештаја или информације) о службеној употре-
би језика и писма на територији АП Војводине.

Документ из става 1. овог члана објављује се на званичној ин-
тернет страници Секретаријата.

Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном листу Аутономне покрајине Војводине”, а биће постављен и 
на званичној интернет страници Покрајинског секретаријата за 
образовање, прописе, управу и националне мањине – националне 
заједнице.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И

НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –  НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

Број:  128-90-27/2023-05
Нови Сад,  17.02.2023. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
Sazakállas Zsolt

(Жолт Сакалаш)
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ОПШТИ ДЕО

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, 
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – 

НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

215. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице за фи-
нансирање и суфинансирање програма и пројеката у 
области основног и средњег образовања и васпитања 
у Аутономној покрајини Војводини;

216. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице за фи-
нансирање и суфинансирање програма и пројеката у 
области јачања језичких компетенција ученика основ-
них и средњих школа у АП Војводини;

217. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице за фи-
нансирање и суфинансирање програма и пројеката у 
области предшколског васпитања и образовања у Ау-
тономној покрајини Војводини;

218. Правилник о условима регресирања превоза ученика 
средњих школа у Аутономној покрајини Војводини;

219. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине – националне заједнице за 
финансирање и суфинансирање програмских актив-
ности и пројеката за подизање квалитета ученичког 
стандарда у Аутономној покрајини Војводини;

220. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине – националне заједнице за 
финансирање и суфинансирање набавке опреме за 
основне школе које имају статус јавно признатих 
организатора активности формалног основног обра-
зовања одраслих на територији Аутономне покрајине 
Војводине;

221. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице за фи-
нансирање и суфинансирање основних и средњих 
школа у АПВ које реализују двојезичну наставу;

222. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице за фи-
нансирање и суфинансирање модернизације инфра-
структуре предшколских установа на територији АП 
Војводине;

223. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице за фи-
нансирање и суфинансирање модернизације инфра-
структуре установа основног и средњег образовања 
и васпитања и ученичког стандарда на територији АП 
Војводине;

224. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу и 
националне мањине – националне заједнице за уна-
пређивање положаја националних мањина – нацио-
налних заједница и развој мултикултурализма и толе-
ранције у Аутономној покрајини Војводини;

225. Правилник о додели буџетских средстава Покрајин-
ског секретаријата за образовање, прописе, управу 
и националне мањине – националне заједнице орга-
нима и организацијама у чијем раду су у службеној 
употреби језици и писма националних мањина – на-
ционалних заједница.

293

295

297

299

301

302

304

306

307

309

312

Редни број Предмет Страна Редни број Предмет Страна
С А Д Р Ж А Ј

ОГЛАШАВАЊЕ НЕВАЖЕЋИМ ИЗГУБЉЕНИХ ИСПРАВА: 300 динара
Уплата на рачун бр 340-15329-18 /позив на бр. 13/ Д.o.o. Мађар Со Кфт. Нови Сад, Војводе Мишића бр. 1,

Текст огласа, са потврдом о уплати /примерак или фотокопија уплатнице/ слати на адресу:
„Службени лист АПВ” Д.о.о. Мађар Со Кфт, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад

Издавач: Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине - националне заједнице.
Одговорни уредник: Дијана Катона, Тел. 021 487 44 27

Штампа: Д.о.о. Мађар Со Кфт. Штампарија ФОРУМ, Војводе Мишића бр. 1, Нови Сад. Телефони; редакција 064 805 5142, 
Служба претплате: 021 557 304, Огласно оделење: 021 456 832, E-mail: sl.listapv@magyarszo.rs


