
Р.

бр.
Назив институције Сектор

1

2

3

Покрајински секретаријат за 

финансије

(www.psf.vojvodina.gov.rs)

Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета органа државне управе Републике Србије и АП Војводине у 2017. години

Покрајински секретаријат за 

енергетику, грађевинарство и 

саобраћај

(www.psemr.vojvodina.gov.rs)



4

5

Покрајински секретаријат за 

културу, јавно информисање и 

односе с верским заједницама

(www.kultura.vojvodina.gov.rs)



6

7

8

Покрајински секретаријат за 

културу, јавно информисање и 

односе с верским заједницама

(www.kultura.vojvodina.gov.rs)



9

10

11

12

Покрајински секретаријат за 

културу, јавно информисање и 

односе с верским заједницама

(www.kultura.vojvodina.gov.rs)



13

14

15

Покрајински секретаријат за 

културу, јавно информисање и 

односе с верским заједницама

(www.kultura.vojvodina.gov.rs)

Покрајински секретаријат за 

образовање, прописе, управу и 

националне мањине - националне 

заједнице

(www.puma.vojvodina.gov.rs)



16

17

18

19

Покрајински секретаријат за 

образовање, прописе, управу и 

националне мањине - националне 

заједнице

(www.puma.vojvodina.gov.rs)

Покрајински секретаријат за 

регионални развој, међурегионалну 

сарадњу и локалну самоуправу

(www.region.vojvodina.gov.rs)



20

21

22

23

24

25

26

Покрајински секретаријат за спорт 

и омладину

(www.sio.vojvodina.gov.rs)

Покрајински секретаријат за 

регионални развој, међурегионалну 

сарадњу и локалну самоуправу

(www.region.vojvodina.gov.rs)

Сектор за спорт



27

28

29

30

31

Покрајински секретаријат за високо 

образовање и научноистраживачку 

делатност

(www.apv-

visokoobrazovanje.vojvodina.gov.rs)

32

Покрајински секретаријат за 

здравство

(www.zdravstvo.vojvodina.gov.rs)

Сектор за омладину

Сектор за инфраструктуру

Покрајински секретаријат за спорт 

и омладину

(www.sio.vojvodina.gov.rs)



Назив јавног конкурса

Jaвни конкурс за доделу бесповратних средстава 

за финансирање и суфинансирање пројеката 

невладиних организација и непрофитних 

институција у 2017. години, за унапређење 

сазнања деце у предшколским установама, као и 

ученика основних и средњих школа на подручју 

Aутономне покрајине Војводине о ефикасном 

коришћењу енергије

Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање 

пројектних активности удружења грађана у 2017. 

години чије је седиште на територији Аутономне 

покрајине Војводине из области грађевинарства

Јавни конкурс за доделу средстава Покрајинског 

секретаријата за финансије у 2017. години

за учешће у суфинансирању пројеката који се 

финансирају из фондова Европске уније

Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета органа државне управе Републике Србије и АП Војводине у 2017. години



Kонкурс за суфинансирање проjеката из области 

јавног информисања осетљивих група у 2017. 

години

Конкурс за суфинансирање проjеката производње 

медијских садржаја из области јавног 

информисања у 2017. години



Конкурс за унапређење професионалних 

стандарда у 2017. години

Конкурс за доделу средстава црквама и верским 

заједницама које делују на територији Аутономне 

покрајине Војводине за 2017. годину

 Конкурс за финансирање – суфинансирање 

пројеката и програма у области заштите и 

очувања  културног наслеђа у АП Војводини у 

2017. години 



 Конкурс за финансирање – суфинансирање 

пројеката и програма у области заштите и 

очувања традиционалног народног стваралаштва 

Срба у АП Војводини и културног наслеђа  Срба у 

региону у 2017. години 

 Конкурс за финансирање – суфинансирање 

набавке књига и других публикација за јавне 

општинске и градске библиотеке у АП Војводини 

у 2017. години

 Конкурс за финансирање - суфинансирање 

програма и пројеката од значаја за културу и 

уметност националних мањина – националних 

заједница у АП Војводини у 2017. години

Конкурс за подршку реализацији манифестација у 

локалним самоуправама АП Војводине у 2017. 

години – САЈАМ КУЛТУРЕ



Конкурс за финансирање – суфинансирање 

програма, пројекaта, манифестација и фестивала у 

области уметничког стваралаштва и примењене 

уметности као и аматерског стваралаштва у 

култури, у АП Војводини у 2017. години

Конкурс за финансирање - суфинансирање 

издавачке делатности на српском језику у АП 

Војводини у 2017. години

Конкурс за суфинансирање пројеката очувања и 

неговања међунационалне толеранције у 

Војводини у 2017. години



Конкурс за суфинансирање пројеката усмерених 

на реализацију афирмативних мера и процеса за 

интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије 

Рома“ у 2017. години

Конкурс за дотације организацијама етничких 

заједница у АП  Војводини

Конкурс за суфинансирање програма и пројеката 

у области основног и средњег образовања у АП 

Војводини 

Биће дефинисан накнадно



Биће дефинисан накнадно

Конкурс за финансирање програма и пројеката у 

складу са Акционим планом Програма развоја 

спорта у АП Војводини 2016-2018.

Конкурс за организацију међународних 

такмичења и манифестација  од значаја за АП 

Војводину

Конкурс за финасирање програма и пројеката у 

складу са Програмом развоја спорта  у АП 

Војводни за период 2016 – 2018. и Акционим 

планом Стратегије развоја школског спорта у АП 

Војводини за период 2013-2017.

Конкурс за афирмацију жена у спорту

Реализација научно – истраживачких пројеката у 

области спорта

Реализација „Пилот“ пројекта за организовање 

спортских активности студентима са новосадског 

универзитета



Подршка спровођењу омладинске политике

Реализација програма,, Фонд за таленте"

Конкурс за изградњу, одржавање и опремање 

спортских објеката у АП Војводини

Конкурс за изградњу, одржавање и опремање 

спортских објеката у АП Војводини

Јавни конкурс за суфинансирање 

програма/пројеката у области 

научноистраживачког развоја невладиних 

организација у Аутономној покрајини Војводини

Јавни конкурс за доделу средстава покрајинског 

секретаријата за здравство удружењима за област 

здравствене заштите у 2017. године.



Циљ јавног конкурса

• подстицање активности предшколских установа, основних и 

средњих школа, којима се код деце и ученика оснажује ''енергетска 

свест'' у смислу позитивног и одговорног коришћења енергије (у 

свом дому, школи и сл.);

• подстицање и афирмисање рада непрофитних организација и 

удружења грађана које имају јасан концепт и план за унапређење 

сазнања и едукацију о рационалној употреби енергије.

подршка пројектних активности невладиних организација у области 

архитектуре и изградње објеката

1. повлачење веће масе средстава из доступних фондова Европске 

уније;

2. испуњење  међународних  обавеза Републике Србије према  

Европској унији;

3. бржи економски развој.

Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета органа државне управе Републике Србије и АП Војводине у 2017. години



Oстваривање јавног интереса осетљивих група у АП Војводини у 

области јавног информисања, увођење, побољшање  или проширење  

програмских садржаја у новинама или електронским медијима који 

објављују информације на знаковном језику или Брајевом писму или 

на други начин, који омогућава да се несметано остварује право у 

јавном информисању. 

Остваривање јавног интереса грађана АП Војводине у области јавног 

информисања, унапређење родне равноправности, развој медијског 

плурализма, увођење, побољшање  или проширење  програмских 

садржаја у новинама или електронским медијима на српском језику и 

на језицима националних мањина, који се посебно односе на 

економску, друштвену и културну проблематику, мањинске 

друштвене групе, питања из области социјалне заштите, заштите  

интереса особа са инвалидитетом и обезбеђивања њиховог 

равноправног уживања права на слободу мишљења и изражавања, 

друштвене бриге о деци, положаја младих или старијих грађана, 

родну равноправност, заштиту животне средине и здравља људи, 

развој и неговање културе и уметности у АП Војводини, афирмација 

мултикултуралности, развој интеркултурализма, подстицање 

вишејезичних програма.



Суфинансирање пројеката који имају за циљ јачање стручних 

капацитета новинарског и осталог кадра у медијима, подизање нивоа 

медијске писмености, унапређење новинарског професионализма, 

јачање новинарске аутономије и саморегулације.

Средства се одобравају у циљу едукације новинара и других 

медијских стручњака, сталног праћења законске регулативе, размене 

искустава у области јавног информисања, афирмације новинарства и 

упознавања стручне јавности са медијским производима.

Потреба обнове храма – цркве

1. Истраживање, заштита, очување и промоција непокретног 

културног наслеђа 

2. Истраживање, заштита, очување и промоција покретног и 

нематеријалног културног наслеђа 



1. Истраживање, заштита и очување традиционалног народног 

стваралаштва Срба у АП Војводини, и

2. Истраживање, заштита и очување културног наслеђа Срба у 

региону

набавке књига и других публикација за јавне општинске и градске 

библиотеке у АП Војводини у 2017. години 

са циљем заштите, неговања и презентације нематеријалног 

културног наслеђа националних мањина - националних заједница АП 

Војводине, који се односе на области: 

- изворни народни плес, изворне народне песме и музику, народне 

обичаје и веровања и старе народне занате;

- очување, развој и подстицање неговања традиционалне народне 

културе; 

- фестивале и такмичења од изузетног значаја за очување посебности 

националних мањина – националних заједница на територији АП 

Војводине;

- прикупљање података на терену, истраживање, документовање, 
I    Музика - интерпретација

• организовање и реализација гитаријада (са акцентом на младе 

неафирмисане бендове);

• гостовања у оквиру програма извођачких уметности у циљу 

популаризације модерне, квалитетне савремене музике и едукације 

нове младе публике (детаљан опис музичког сегмента, музички 

извођачи и њихове професионалне биографије, време, место, 

концертни простор одржавања);

• концерти, радионице, такмичења и промоција популарне културе 



Уметничко стваралаштво

• ОБЈАВЉИВАЊЕ ДО САДА НЕОБЈАВЉЕНИХ ИЗДАЊА КЊИГА 

насталих на српском језику и превода који су од значаја за културу и 

уметност АП Војводине, из књижевности, уметности и друштвених и 

хуманистичких наука у области културе;

• ОБЈАВЉИВАЊЕ ЧАСОПИСА КОЈИ СУ ОД ПОСЕБНОГ 

ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ У АП 

ВОЈВОДИНИ (часописа за културу, књижевност и уметност и 

часописа за децу који излазе у штампаној и електронској форми). 

Циљ програма јесте очување и унапређење међунационалне 

толеранције и промовисање мултикултурализма у Аутономној 

Покрајини Војводини.



Конкурс се расписује за суфинансирање пројеката усмерених на 

реализацију афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома

• стварање услова за развој културе, науке и уметности;

• неговање и подстицање народног стваралаштва;

• програми и пројекти мултикултуралног карактера у циљу развијања 

духа толеранције;

• представљање културних добара од изузетног значаја;

• очување и неговање језика, народних обичаја и старих заната;

• заштита и презентација фолклорног наслеђа;

• књижевно, драмско, сценско, музичко и ликовно стваралаштво, 

меморијали,фестивали, јубиларне манифестације, уметничке 

колоније, кампови;

• неговање и развој аматеризма, гостовања ансамбала;

• научна истраживања;

• сарадњу са матичним земљама и друге облике међународне 

сарадње; и• осавремењавање обавезног, изборног и факултативног наставног 

рада и квалитета образовно – васпитног процеса (ваннаставне 

активности, продужени боравак), увођења иновација,

• просветну сарадњу (међурегионалну и међународну сарадњу),

• неговање мултикултуралности и традиције, матерњег језика 

припадника националних мањина – националних заједница,

• очувања животне средине, 

• безбедност ученика, 

• инклузивно образовање,  

• развој талената,

• стручну праксу,

• такмичења ученика која нису у организацији Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја (чији су иницијатори 

удружења, међурегионална и међународна), 

Увођење система менаџмент квалитета у општинску управу



Подстицање сарадње цивилног и јавног сектора

Подршка пројектима и програмима у складу са приоритетима 

Програма развоја спорта у АПВ, а пре свега унапређење  спорта деце 

и младих,  повећање обухвата грађана бављењем спортом кроз развој 

и унапређење спортске рекреације,развој и унапређење врхунског 

спорта, подизање капацитета спорта на свим нивоима у АП 

Војводини

Подршка врхунском спорту кроз организацију великих 

међународних спортских манифестација и афирмацију одређених 

спортских грана

Подршка пројектима и програмима са циљем унапређења школског 

спорта, проширење понуде школских спортских секција и школских 

спортских такмичења

Подршка пројектима и програмима са циљем афирмације жена у 

спорту

Унапређен стручни и научно-истраживачки рад у спорту у АП 

Војводини

Покретање иницијативе за повратак наставе физичког васпитања на 

универзитетима 



Реализација Акционог плана политике за младе у АП Воводини 

Побољшање услова за рад за постизање врхунских резултата 

талентованих ученика

Унапређење спортске инфраструктуре

Унапређење спортске инфраструктуре

Обезбеђивање услова за популаризацију и подизање квалитета 

научноистраживачког рада, побољшање услова рада невладиних 

организација у циљу реализације програма/пројеката у овим 

областима деловања, 

Суфинансирање међурегионалних и међународних скупова у области 

научноистраживачке делатности, 

Суфинансирање организовања скупова, трибина, семинара, који 

доприносе развоју научноистраживачке делатности, 

Суфинансирање публиковања монографија, часописа, електронских 

публикација, специјално дизајнираних интернет презентација који 

доприносе популаризацији и развоју научноистраживачког рада.

Допринос унапређењу развоја здравствене заштите и заштите 

здравља.



Тематска област јавног конкурса

енергетска ефикасност и рационална употреба 

енегије

грађевинарство

Финансијска подршка пројектима није везана за 

област у којој се пројекат реализује. Намењена је 

свим субјектима на територији АП Војводине који 

користе средства из ЕУ фонова па тако и 

удружењима и другим организацијама цивилног 

друштва.

Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета органа државне управе Републике Србије и АП Војводине у 2017. години



Средства се одобравају невладиним и другим 

непрофитним организацијама за реализацију 

пројеката увођења, побољшања  или проширења  

програмских садржаја у новинама или електронским 

медијима, којe се дистрибуирају или емитују у 

Аутономној покрајини Војводини, а од посебног су 

значаја за јавно информисање осетљивих група, 

укључујући и Интернет странице уписане у регистар 

медија, и којe објављују информације на знаковном 

језику или Брајевом писму или на други начин, који 

омогућава да се несметано остварује право у јавном 

информисању. 

Средства се одобравају за реализацију пројеката 

увођења, побољшања  или проширења  програмских 

садржаја у новинама или електронским медијима, 

који се дистрибуирају или емитују у Аутономној 

покрајини Војводини, а од посебног су значаја за 

јавно информисање грађана Аутономне покрајине 

Војводине, укључујући и интернет странице уписане 

у регистар медија. 



Средства се додељују за  суфинансирање  

организовања стручних скупова или учешћа на 

стручним скуповима,  који се баве едукацијом 

запослених у медијима, за суфинансирање 

медијских фестивала и јавних расправа у вези 

медијске регулативе. 

Носиоци пројекта могу бити правна лица, која су 

оснивачи медија, професионална новинарска 

удружења, новинарске школе, стручне агенције у 

области новинарства и невладине организације које 

се претежно баве медијском проблематиком.

Потреба обнове храма – цркве

Заштита и очување културног наслеђа



Заштита и очување културног наслеђа

набавка књига

заштита нематеријалног културног наслеђа 

националних заједница АП Војводине

реализација манифестација



1.  Музичко стваралаштво, продукција, 

интерпретација и издаваштво 

2.. Ликовно стваралаштво, визуелна уметност, 

дизајн, дигитално стваралаштво и мултимедија, 

архитектура 

3.  Сценско стваралаштво, продукција, 

интерпретација 

4. Филмска уметност и остало аудио-визуелно 

стваралаштво, производња документарног филма, 

филмски фестивали, манифестације 

5. Књижевно стваралаштво, манифестације, 

фестивали и смотре 

Објављивање књига и часописа

Суфинансирање програма, пројеката и активности 

које за циљ имају очување и неговање 

међунационалне толеранције у Војводини са 

нагласком на:

• унапређење продукције и продукцију телевизијског 

и радијског програма, интернетпрезентација,

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;



Суфинансирање пројеката усмерених на реализацију 

афирмативних мера и процеса за интеграцију Рома 

за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 2017. години.

Средства се додељују за суфинансирање:

• редовне делатности организација цивилног 

друштва мањинских националних заједница на 

територији АП Војводине

• набавке опреме за потребе организација 

мањинских националних заједница на територији 

АП Војводине,

• пројеката и организовања манифестација 

различитих организација мањинских националних

заједница на територији АП Војводине.

Средства се додељују за суфинансирање:

• за програме и пројекте на нивоу основног 

образовања

• за програме и пројекте на нивоу средњег  

образовања

Локална самоуправа



Међусекторска сарадња

Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне 

програме

Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне 

програме

Афирмација школског и универзитетског спорта у 

АП Војводини кроз посебне програме

Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне 

програме

Афирмација спорта у АП Војводини кроз посебне 

програме

Афирмација школског и универзитетског спорта у 

АП Војводини кроз посебне програме



Области Акционог плана:                                                

I Образовање младих 

II Запошљавање младих

III Здравље младих и социјална политика према 

младима

IV Култура и информисање младих

V Активизам и слободно време младих

VI Волонтеризам и мобилност младих

VII Безбедност младих

VIII Заштита животне средине и одрживи развој 

Подршка младим талентима

Спортска инфраструктура

Спортска инфраструктура

Суфинансирање програма/пројеката у области 

научноистраживачког развоја невладиних 

организација у Аутономној покрајини Војводини

Област  здравствене заштите.



Ко може да конкурише за средства на јавном 

конкурсу

Оквирни датум 

расписивања јавног 

конкурса

невладине организације и непрофитне институције

биће одређен ускладу са 

приливом средстава у буџет 

и кварталним одобрењем 

средстава за активности 

Секретариајата

невладине организације и непрофитне институције

биће одређен у складу са 

приливом средстава у буџет 

и кварталним одобрењем 

средстава за активности 

Секретариајата

Сви субјекти   чије је седиште на територији АП 

Војводине,  под условом да им се пројекат финансира из 

фондова Европске уније:  општине и градови;  факултети;  

школе;  домови здравља;  регионалне развојне  агенције;  

предузећа; цивилни сектор  и други апликанати 

Планирана су два конкурса.

Први  конкурс би требало да 

буде расписан у првој, а 

други конкурс   у другој 

половини  2017.године. 

Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета органа државне управе Републике Србије и АП Војводине у 2017. години



Невладине и друге непрофитне организације. Март 2017. године

Приватна предузећа и невладине организације. Март 2017. године



Медији, новинарске школе, агенције и невладине 

организације које се баве јавним информисањем.
Март 2017. године

Цркве и верске заједнице на територији АП Војводине 10. фебруар 2017.

1. јединице локалне самоуправе, територијално надлежне 

установе заштите културних добара и друге установе 

културе, у сарадњи са установама заштите културног 

наслеђа, са пројектима заштите категорисаних споменика 

културе за које су испуњени услови наведени у 

конкурсној пријави 

2. установе заштите културног наслеђа и друге установе 

културе у сарадњи са установама заштите културног 

наслеђа о чему, уз конкурсну документацију, достављају 

мишљење територијално надлежне установе заштите

10. фебруар 2017.



Удружења из области културе са седиштем на територији 

АП Војводине који својим радом доприносе очувању, 

неговању, презентовању, промовисању и преношењу 

знања о традиционалном народном стваралаштву Срба у 

АП Војводини, као и удружења, органи српских 

самоуправа и други субјекти у култури који су у земљама 

региона регистровани за обављање културних делатности 

и који се баве заштитом, неговањем и презентовањем 

културног стваралаштва Срба у матичним земљама.    

10. фебруар 2017.

могу да учествују искључиво јавне општинске и градске 

библиотеке чији су оснивачи јединице локалне 

самоуправе и које су регистроване на подручју АП 

Војводине (индиректни корисници средстава буџета 

општина и градова на територији АП Војводине).

10. фебруар 2017.

 1. На Конкурсу могу да учествују искључиво правна лица  

чије је седиште на територији АП Војводине, чија је 

претежна делатност култура и која својим стваралаштвом 

значајно доприносе развоју и промоцији савременог 

уметничког стваралаштва националних мањина – 

националних заједница у АП Војводини, Републици 

Србији и иностранству или својим научним, 

истраживачким и културно-уметничким радом доприносе 

истраживању, чувању, неговању, презентовању и развоју 

нематеријалног културног наслеђа националних мањина 

– националних заједница у АП Војводини и тиме 

10. фебруар 2017.

непрофитне институције, приватна предузећа и остали 

нивои власти
10. фебруар 2017.



1. Музичко стваралаштво, продукција, интерпретација и 

издаваштво: установе културе чији оснивач није АП 

Војводина, удружења у култури, привредна друштва, 

предузетници регистровани за обављање делатности у 

култури;

 2. Ликовнo стваралаштво, визуелнa уметност, дизајн, 

дигитално стваралаштво и мултимедија, архитектура: 

установе културе чији оснивач није АП Војводина и 

удружења у култури;

3. Сценско стваралаштво, продукција, интерпретација: 

јавна нефинансијска предузећа и организације, установе 

културе чији оснивач није АП Војводина, удружења у 

култури;

10. фебруар 2017.

Право учешћа на конкурсу имаjу правна лица и 

предузетници чије је седиште на територији AП 

Војводине, а коjи су регистровани за бављење 

издавачком делатношћу и који послују најмање годину 

дана пре објављивања конкурса 

10. фебруар 2017.

Могу конкурисати регистрована правна лица – 

организације, удружења, асоцијације 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.

Фебруар 2017. године



На конкурс се могу пријавити искључиво регистрована 

правна лица – организације и удружења ромске 

националне заједнице са седиштем на територији 

Аутономне Покрајине Војводине, чија се делатност 

заснива на очувању и неговању националног и културног 

идентитета или организације чија је делатност усмерена 

на реализацију афирмативних мера и процеса за 

интеграцију Рома за наставак „Декаде инклузије Рома“ у 

2017. години.

Фебруар 2017. године

Право на доделу буџетских средстава по овом конкурсу 

имају удружења, организације и друге асоцијације, 

организације које испуњавају следеће опште и посебне 

услове, и то:

општи услови:

• да имају седиште на територији Аутономне Покрајине 

Војводине,

• да су регистроване код надлежног органа за 

регистрацију,

посебни услови:

• да су организације припадника етничких заједница и да 

се њихова делатност заснива на очувању и неговању 

националног и културног идентитета или

• да су организације чија се делатност заснива на очувању 

Конкурс ће бити расписан 

током фебруара 2017. 

године

Право учествовања на Конкурсу имају невладине 

организације са седиштем на територији АП Војводине.

Оквирно време за 

расписивање Конкурса је 

фебруар 2017. године. 

Право учешћа на конкурсу као подносиоци предлога 

пројекта имају удружења грађана регистрована у 

Републици Србији, која испуњавају услове конкурса и 

смерница, што доказују подношењем комплетне 

документације, која ће бити таксативно наведена као 

основна документација и обавезна пратећа документација

2, 3. или 4. квартал



Право конкурисања имају удружења грађана 

регистрована у Републици Србији са седиштем на 

територији АП Војводине, која испуњавају услове 

конкурса и смерница, што доказују подношењем 

комплетне документације, која ће бити таксативно 

наведена као основна документација и обавезна пратећа 

документација. 

2, 3. или 4. квартал

Спортске организације са територије АП Војводине фебруар 2017. 

Спортске организације са територије АП Војводине фебруар 2017. 

Васпитно образовне установе и спортске организације са 

територије АП Војводине 
фебруар 2017. 

Спортске организације са територије АП Војводине септембар  2017.

Спортске организације са територије АП Војводине фебруар 2017. 

Високо школске установе са територије АП Војводине фебруар 2017. 



удружења младих и за младе, омладински и студентски 

савези, јединице локалне самоуправе, канцеларије за 

младе, васпитно-образовне установе и друге установе

фебруар 2017

Васпитно-образовне установе фебруар 2017

Јединице локалне самоуправе, школе, удружења грађана, 

спортске организације
1.2. 2017. - 28.4.2017. године

Јединице локалне самоуправе, школе, удружења грађана, 

спортске организације
1.7.2017-29.9.2017. године

Право учешћа на јавном конкурсу имају невладине 

организације регистроване у Аутономној покрајини 

Војводини.

фебруар 2017. године

Хуманитарне и стручне организације, савези и удружења. 01.02.2017.



Планирани износ средстава (РСД)

Оквирни датум почетка 

реализације одабраних 

програма и пројеката 

6.000.000,00 динара
у зависности од времена 

расписивања конкурса

2.000.000,00 динара
у зависности од времена 

расписивања конкурса

Планирани  износ средстава у 

2017.години  на економској 

класификацији 481 Дотације 

невладиним организацијама износи  

13.000.000,00 динара

Током 2017.године, након 

потписивања уговора у складу 

са ликвидним могућностима 

буџета

Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета органа државне управе Републике Србије и АП Војводине у 2017. години



Оквирно 2.500.000,00 динара. 1. јун 2017. 

Оквирно 53.000.000,00 динара. 1. јун 2017. 



Оквирно 1.500.000,00 динара 1. јун 2017. 

9.958.000,00 динара 1. јун 2017. 

7.000.000,00 динара 1.мај 2017.



2.500.000,00 динара 1.мај 2017.

1.000.000,00 динара 1. мај 2017.

8.600.000,00 динара 1. мај 2017.

3.000.000,00 динара 1. мај 2017.



38.700.000,00 динара 1. мај 2017.

8.900.000,00 динара 1.мај 2017.

Конкурс се расписује на 

14.688.700,00 динара

Реализација пројеката и 

програма у се врши током 2017. 

године.



Конкурс се расписује на 

1.900.000,00 динара

Реализација пројеката и 

програма у се врши током 2017. 

године.

Планирано је да ће се конкурс 

расписати на 29.950.000,00 динара

Реализација пројеката и 

програма у се врши током 2017. 

године.

Конкурс ће бити расписан  на 

4.312.500,00 динара

Реализација пројеката и 

програма у се врши током 2017. 

године.

2.000.000,00 динара



2.500.000,00 динара

6.300.000,00 динара март 2017.

7.500.000,00 динара март 2017.

8.700.000,00 динара март 2017.

2.500.000,00 динара септембар  2017.

2.500.000,00 динара март 2017.

2.000.000,00 динара март 2017.



23.250.000,00 динара април

3.000.000,00 динара март

36.300.000,00 динара (од тога 

3.000.000,00 је опредељено за 

спортске организације, клубове)

јун 2017. године

36.300.000.00 динара 2018. године 

8.000.000,00 динара март 2017.

500.000,00 динара 01.04.2017.



Трајање одабраних програма и 

пројеката у оквиру појединачних 

конкурса

Посебни захтеви

до 3 месеца

право на конкурисање имају само невладине организације 

и непрофитне институције које имају седиште на 

територији АП Војводине

до 01.12.2017. године

право на конкурисање имају само невладине организације 

и непрофитне институције које имају седиште на 

територији АП Војводине

Да имају закључен уговор са Европском комисијом о 

суфинансирању пројекта и  седиште на територији АП 

Војводине

Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета органа државне управе Републике Србије и АП Војводине у 2017. години



до 31.12.2017. Биће дефинисани конкурсом. 

до 31.12.2017. Биће дефинисани конкурсом. 



до 31.12.2017. Биће дефинисани конкурсом. 

до 31.12.2017.

до 31.12.2017.



до 31.12.2017.

до 31.12.2017.

до 31.12.2017.

до 31.12.2017.



до 31.12.2017.

до 31.12.2017.

Финансирани пројекти трају 

најкасније до краја текуће 

календарске године



Финансирани пројекти трају 

најкасније до краја текуће 

календарске године

Неће се узимати у разматрање пријаве од апликаната 

којима су додељена средства по основу претходних 

конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе 

по тим конкурсима или нису благовремено, до истека рока 

за пријаву по овом конкурсу, затражили од Секретаријата 

продужење рока за реализацију средстава добијених по 

основу ранијих конкурса Секретаријата.

Финансирани пројекти трају 

најкасније до краја текуће 

календарске године

Неће се узимати у разматрање пријаве од апликаната 

којима су додељена средства по основу претходних 

конкурса Секретаријата, а нису измирили преузете обавезе 

по тим конкурсима или нису благовремено, до истека рока 

за пријаву по овом конкурсу, затражили од Секретаријата 

продужење рока за реализацију средстава добијених по 

основу ранијих конкурса Секретаријата.

Финансирани пројекти се реализују 

до краја текуће календарске године.

Неће се узимати у разматрање пријаве од стране 

апликаната којима су додељена средства по основу 

претходних конкурса секретаријата, а нису измирили 

преузете обавезе по тим конкурсима или нису 

благовремено, до истека рока за пријаву по овом конкурсу, 

затражили од секретаријата продужење рока за 

реализацију средстава добијених по основу ранијих 

конкурса секретаријата. 

Биће дефинисани конкурсом и смерницама за конкурс



Биће дефинисани конкурсом и смерницама за конкурс

До краја 2017. године Нема

10 дана

Сагласнот надлежне спортске институције и 

Министарства омладине и спорта у складу са чланом  162. 

Закона о спорту

До краја 2017. године

Споразуми о партнерству, уколико школа планира 

реализацију програма/пројекта са спортским и 

невладиним организацијама и обрнуто

До краја 2017. године Нема

До краја 2017. године

Да спортска организација која конкуришу за реализацију 

овог програма испуњава све капацитете у оквиру стручних 

потенцијала (број објављених радова у референтним 

научним часописима) потребних за реализацију овог 

пројекта

До краја 2017. године

Да високо школска установа које конкуришу за 

реализацију овог програма испуњава све капацитете у 

оквиру стручних и инфраструктурних потенцијала, 

потребних за реализацију овог пројекта.



до 8 месеци Нема

до 8 месеци Нема

До краја календарске/буџетске 

године

Да објекат који је предмет опремања или одржавања буде 

у јавној својини

прва половина 2018. године
Да објекат који је предмет опремања или одржавања буде 

у јавној својини

најдуже 12 месеци

31.12.2017. Реализација на територији АПВ.



Одређена ограничења

максимални износ средстава по једном кориснику/пројекту биће 

одређен у тексту конкурса

максимални износ средстава по једном кориснику/пројекту биће 

одређен у тексту конкурса, односно одлуком о покретању јавног 

конкурса

Број пријава које један субјект може да поднесе, висина 

средстава која се могу доделити  по пројекту и по  субјекту. 

Календар конкурса за финансирање пројеката и програма удружења и других организација цивилног друштва из средстава буџета органа државне управе Републике Србије и АП Војводине у 2017. години



Биће дефинисани конкурсом. 

Биће дефинисани конкурсом. 



Биће дефинисани конкурсом. 





• Правно лице може поднети само једну пријаву на Конкурс;

• Средства се не додељују за финансирање текућих трошкова 

или инвестиционих трошкова подносиоца пријаве;

• Средства се не додељују директним буџетским корисницима.



Средстава се не додељују следећим субјектима:

• физичким лицима,

• директним и индиректним корисницима средстава буџетских 

средстава,

• привредним субјектима.

Остала ограничења:

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или 

неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 

овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет конкурса, 

Покрајински секретаријат за образовање,прописе управу и 

националне мањине - националне заједнице задржава право да 

од подносиоца пријаве по потреби затражи додатну Средстава се не додељују следећим субјектима:

• физичким лицима,

• директним и индиректним корисницима средстава буџетских 

средстава,

• привредним субјектима.

Остала ограничења:

Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или 

неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од 

овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет конкурса, 

Покрајински секретаријат за образовање,прописе управу и 

националне мањине - националне заједнице 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.Средстава се не додељују следећим субјектима: 

• физичким лицима, 

• привредним субјектима. 

Остала ограничења: 

• 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, 

• Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и 

националне мањине – националне заједнице 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.

Биће дефинисани конкурсом и смерницама за конкурс



Биће дефинисани конкурсом и смерницама за конкурс

Једна организација може конкурисати са више 

пројеката/програма али само један може бити одабран за 

финасирање

Једна организација може конкурисати са више 

пројеката/програма али само један може бити одабран за 

финасирање

Једна васпитно образовна институција или спортска 

организација може конкурисати са више пројеката/програма али 

само један може бити одабран за финасирање

Један носилац програма може да поднесе само један предлог 

програма

Један носилац програма може да поднесе више предлога 

програма и више програма може бити и одобрено за 

финансирање

Један носилац програма може да поднесе само један предлог 

програма 



Нема

Нема

Нема

Нема

Право учешћа на јавном конкурсу имају невладине организације 

регистроване у Аутономној покрајини Војводини, које у 

предходној години нису користиле средства Секретаријата по 

овом основу. 

Невладине организације које конкуришу морају испуњавати 

услов да су регистроване најкасније до 31. децембра 2016. 

године.

Невладина организација може пријавити само један 

програм/пројекат у току календарске године, који се финансира 

из буџета АП Војводине, у оквиру овог Јавног конкурса.

Не могу учествовати физичка лица, индиректни корисници 

буџета АПВ, привредни субјекти и други корисници чије је 

финансирање уређено актима које доноси или на њих даје 

сагласност Скупштина АПВ или Покрајинска влада.












































































































































































































































































































































































































































