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На основу члана 21. став 4. и у складу са чланом 25. став 2. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину („Службени лист
АПВ“, бр. 39/2012, 26/2013-ребаланс), Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне заједнице расписује
КОНКУРС
за суфинансирање пројеката
очувања и неговања међунационалне толеранције у Војводини
у 2013. години
Конкурс се расписује за суфинансирање програма, пројеката и активности које за циљ имају
очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2013. години, у оквиру
пројекта „Афирмација мултикултурализма и толеранције у Војводини“.
Конкурс се расписује на укупан износ од 13.435.000,00 динара.
I

РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА

Средства се додељују за суфинансирање програма, пројеката и активности организација,
удружења и асоцијација, које имају за циљ афирмацију вредности мултикултурног друштва и
очување и неговање међунационалне толеранције у Војводини у 2013. години, намењених
нарочито за:
унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, интернет
презентација, других облика електронских презентација, штампаних пропагандних
активности, активности у штампаним медијима и других облика медијских активности;
издавање књига, брошура, часописа или других публикација непрофитног карактера;
организовање семинара, конференција и других облика научних и едукативних
скупова;
организовање културних, образовних, спортских и других манифестација.
II УСЛОВИ КОНКУРСА
•

•
•
•

На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована правна лица – организације,
удружења, асоцијације и други субјекти са седиштем на територији Аутономне
Покрајине Војводине, чија се делатност заснива на очувању међунационалне
толеранције, односно организације, удружења и асоцијације чији су програми, пројекти
или активности усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције у
Аутономној Покрајини Војводини;
Приликом одлучивања о додели средстава процењиваће се обим и значај поднетог
предлога пројекта, начин реализације и конкретни ефекти које ће пројекат остварити;
Приликом одлучивања о додели средстава предност ће имати они пројекти који се
односе на развијање, очување и неговање духа међунационалне толеранције код
младих;
Средства по конкурсу се неће додељивати за финансирање текућих трошкова или
инвестиционих трошкова подносиоца пријаве.

III ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12),
у кориснике јавних средстава убраја и удружења и друштва у којима јавна средства
(средства добијена од буџетског корисника) чине више од 50% укупних прихода у претходној
години.
•

•

•

Уколико подносиоц пријаве не спада и категорију корисника јавних средстава,
потребно је да уз пријаву и пратећу документацију, достави оверену Изјаву у којој је
наведен проценат јавних средстава од укупних прихода остварених у претходној
пословној години.
Уколико подносиоц пријаве спада у категорију корисника јавних средстава
потребно је да у пријави наведе број посебног наменског рачуна у Управи за трезор
(рачун на партији 840-), као и да уз пријаву и пратећу документацију, достави оверену
Изјаву у којој је наведен проценат јавних средстава од укупних прихода остварених у
претходној пословној години.
Подносилац пријаве који спада у категорију корисника јавних средстава и коме
буду додељена средства по Конкурсу, а не поседује рачун код Управе за трезор,
имаће обавезу да у одређеном року исти отвори. Процедура подразумева обраћање
надлежном органу (органу од кога је остварио навећи део средстава у претходној
години), са захтевом за отварање поменутог рачуна. Уколико је подносилац највећи део
средстава у претходној години остварио од Покрајинског секретаријата за образовање,
управу и националне заједнице обраћа се поменутом секретаријату са Захтевом за
отварање рачуна код Управе за трезор.

Потребна документација у вези са посебним условима се може преузети у просторијама
Секретаријата или на web адреси www.puma.vojvodina.gov.rs.

IV НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
•
•
•
•

•
•

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима Секретаријата;
Конкурсна документација се може преузети од 04. јула 2013. године у просторијама
Секретаријата или на web адреси www.puma.vojvodina.gov.rs
Подносилац може поднети само једну пријаву на Конкурс;
Уз пријаву се обавезно подносе копије следећих докумената:
1. Званичан доказ о регистрацији организације (решење АПР-а);
2. Потврда о пореском идентификационом броју (ПИБ);
3. Званичан доказ о отвореном рачуну у банци (уговор са банком) или код Управе за
трезор;
4. Изјаву о уделу јавних средстава у укупним оствареним средствима у претходној
години (оригинал).
Пријаве на конкурс се подносе на српском језику или на језику националне заједнице
који је у службеној употреби у Аутономној Покрајини Војводини;
Пријаве се подносе лично, предајом писарници покрајинских органа управе у Новом
Саду (зграда Владе АПВ) или се упућују поштом на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање,
управу и националне заједнице
21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 16
Са назнаком: ЗА КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
ОЧУВАЊА И НЕГОВАЊА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ
ТОЛЕРАНЦИЈЕ У ВОЈВОДИНИ

•

Конкурс је отворен до 31. октобра 2013. године, односно до утрошка средстава за
наведене намене обезбеђених у буџету АП Војводине за 2013. годину.

V ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОЈЕКАТА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поднете пријаве разматра комисија коју именује покрајински секретар за образовање,
управу и националне заједнице;
Комисија неће узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или неправилно
попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни
пријаве које нису предмет Конкурса;
Комисија неће узимати у разматрање пријаве подносилаца којима су додељена средства
по основу претходних конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе по
тим конкурсима;
Комисија неће узимати у разматрање пријаве директних буџетских корисника;
Секретаријат задржава право да од подносиоца пријаве, по потреби, затражи додатну
документацију и информације или изађе на лице места, односно да за доделу средстава
одреди испуњење додатних услова;
Решење о расподели средстава доноси покрајински секретар, на основу предлога
конкурсне комисије;
Секретаријат ће поднете пријаве разматрати и о њима одлучивати сукцесивно, до
закључења Конкурса;
Секретаријат није обавезан да образложи своје одлуке;
Решење покрајинског секретара је коначно и против решења се не може уложити
правни лек;
Пријаве и приложена документација се подносиоцима не враћају;
Са подносиоцима пријава којима су одобрена средства, Покрајински секретаријат за
образовање, управу и националне заједнице ће закључити уговор о суфинасирању
активности по основу кога ће средства бити исплаћена.

Покрајински секретар
Mgr. Deli Andor s.k.
(мр Андор Дели с.р.)

