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Предмет: Исправка конкурса 
 

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 
заједнице, објављује 

  
ИСПРАВКУ 

 

Конкурса за дотације организацијама етничких заједница у Аутономној покрајини Војводини у 

2017. години број: 128-90-6/2017, Конкурса за суфинансирање пројеката усмерених на 

реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије 
Рома“ у 2017. години број: 128-90-7/2017 и Конкурса за суфинансирање пројеката очувања и 

неговања међунационалне толеранције у Војводини у 2017. години број: 128-90-5/2017, који 
су објављени 06.02.2017. године. 

 
Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне 

заједнице врши измену текста ових конкурса, и то: 
 

� У тексту Конкурса за дотације организацијама етничких заједница у Аутономној 
покрајини Војводини у 2017. години, у делу којим је утврђен начин аплицирања 

учесника конкурса, под тачком обавезне документације која се подноси уз пријаву, 
брише се "Званичан доказ о отвореном рачуну код Управе за трезор са назнаком 

јединственог броја корисника јавних средстава код Управе (ЈБ КЈС)"; 
� У тексту Конкурса за суфинансирање пројеката усмерених на реализацију 

афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије 
Рома“ у 2017. години, у делу којим је утврђен начин аплицирања учесника конкурса, 

под тачком обавезне документације која се подноси уз пријаву, брише се "Званичан 

доказ о отвореном рачуну код Управе за трезор са назнаком јединственог броја 
корисника јавних средстава код Управе (ЈБ КЈС)"; 

� У тексту Конкурса за суфинансирање пројеката очувања и неговања међунационалне 
толеранције у Војводини у 2017. години, у делу којим је утврђен начин аплицирања 

учесника конкурса, под тачком обавезне документације која се подноси уз пријаву, 
брише се "Званичан доказ о отвореном рачуну код Управе за трезор". 

 
Остали услови ових конкурса остају непромењени. 
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