РЕПУБЛИКА СРБИЈА – AУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА OБРАЗОВАЊЕ
Број: 106-451-49/2011-01
Дана: 26.01. 2011. године
21000 НОВИ САД
Булевар Михајла
Пупина 16
Телефон: 021/487-45 - 51
Факс: 021/457-103
E-mail: info.obrzovanje@vojvodina.gov.rs

На основу чл. 7, 19. и 20. ст. 1. и 4, чл. 23. и 24. ст. 2. и 3. Покрајинске скупштинске
одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2011. годину („Службени лист АПВ“, бр.
23/10), члана 36. став 2. и члана 48. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи
(„Службени лист АПВ“, бр. 4/10), Покрајински секретаријат за образовање (у даљем тексту:
Секретаријат) расписује

КОНКУРС
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ
ОБРАЗОВАЊА У АП ВОЈВОДИНИ ЗА 2011. ГОДИНУ
Покрајински секретаријат за образовање ће, у складу са финансијским планом и
финансијским могућностима у буџетској 2011. години, суфинансирати програме и
пројекте у области основног и средњег образовања на територији АП Војводине. За ове
намене, Финсијским планом Секретаријата, планирана су средства укупном износу од
15.522.353,00 динара.
Реализација финансијских обавеза вршиће се у складу са ликвидним
могућностима буџета АП Војводине за 2011. годину.
РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА
А) Установе основног и средњег образовања
1. за програме и пројекте основног образовања – 3.822.521, 00 динара,
2. за програме и пројекте средњег образовања – 4.968.031,00 динара.
Наведена средства намењена су за:
•
•
•
•

накнаде из буџета за образовање, као што су такмичења ученика и
остваривање и успостављање међурегионалне и међународне сарадње;
услуге информисања, као што су штампање билтена, часописа,
публикација, монографија;
материјал за образовање;
услуге усавршавања запослених.

Право учествовања на Конкурсу имају установе основног и средњег образовања у АП
Војводини.
Б) Невладине организације
1. за програме и пројекте на нивоу основног образовања – 3.019.418,00
динара,
2. за програме и пројекте на нивоу средњег образовања – 3.712.383,00
динара.
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Наведена средства намењена су за:
•
•
•
•
•

унапређивање нивоа основног и средњег образовања и васпитања у АП
Војводини;
обезбеђивање услова за подизање квалитета образовања и друго;
обезбеђивање материјала за усавршавање запослених, као и
побољшање услова рада образовних установа;
остваривање и успостављање међурегионалне и међународне сарадње у
области образовања и васпитања, и
обезбеђивање услова образовања најталентованијим ученицима,
ученицима са посебним потребама и ученицима припадницима
националних мањина.

Право учествовања на Конкурсу имају невладине организације у АП Војводини.
ЗАЈЕДНИЧКИ УСЛОВИ КОНКУРСА:

I

Расподела средстава врши се на основу следећих критеријума:
1. значај програма (пројекта) за развој основног и средњег образовања у АП
Војводини;
2. укупни трошкови потребни за реализацију програма (пројекта),
3. постојање других извора за финансирање програма (пројекта),
4. континуитет у суфинансирању програма (пројекта), односно да се
средства први пут траже за реализацију програма (пројеката).

II

Подносилац пријаве, уз Упитник, треба да приложи:
1. кратак опис програма (пројекта) са основним подацима (циљ
програма/пројекта, место одржавања, време одржавања, организатор,
тема/област/активности, исходи, одрживост програма/пројекта, циљна
група/учесници, позивно писмо, програм реализације активности и сл.);
2. детаљан финансијски план програма/пројекта);
3. фотокопију регистрације установе код надлежног органа са описом
делатности за коју је установа (невладина организација) регистрована;
4. фотокопија потврде о пореском идентификационом броју.

ОДЛУЧИВАЊЕ О ПО ЗАХТЕВИМА И НАЧИН АПЛИЦИРАЊА
О додели средстава корисницима по спроведеном поступку, одлучује покрајински
секретар за образовање, решењем на предлог Комисије за спровођење конкурса.
Секретаријат задржава право да од подносиоца захтева, по потреби, затражи додатну
документацију или информације, односно за доделу средстава одреди испуњење додатних
услова.
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце захтева.
Конкурс је отворен током целе године, односно до утрошка средстава за наведене
намене обезбеђених у буџету АП Војводине за 2011. годину. Пријаве се подносе најкасније
30 дана пре планираног рока за почетк реализације програма (пројекта). Изузетно рок за
подношење пријава може бити и краћи ако постоје оправдани разлози који се односе на
карактер, време и начин реализације програма (пројекта).
Конкурс се објављује у "Службеном листу АПВ", у дневним новинама "Дневник" и на
званичној Web презентацији Секретаријата.
Пријаве се подносе на приложеном Упитнику.
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Пријаве са потребном документацијом се подносе на адресу:
Покрајински секретаријат за образовање
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад
Неће се 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.
Образац упитника се може преузети на званичној Web презентацији Покрајинског
секретаријата за образовање www.obrazovanje.vojvodina.gov.rs

