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      На основу члана 15. и 16. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи 

(„Сл.лист АПВ“, 37/2014) и одељка III Конкурса за допринос унапређењу знања и 

разумевања процеса европских интеграција, покрајински секретар за међурегионалну 

сарадњу и локалну самоуправу доноси: 

О д л у к у 

О додели средстава за   суфинансирање реализације пројеката који доприносе 

унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција 

   Одобрава се исплата средстава  за суфинансирање реализације пројеката који 

доприносе унапређењу знања и разумевања процеса европских интеграција. 

   Средства су обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине 

за 2015. године  („Сл. Лист АПВ“ бр. 53/2014) у оквиру Програм 0601 Подршка 

приступању Србије ЕУ, Програмска активност 06011002 Упознавање јавности о процесу 

европских интеграција и политикама ЕУ, економска класификација 481 Дотације 

невладиним организацијама у износу од 2.935.628,00 динара и то: 

Р. 

бр. 
Носилац пројекта Назив пројекта 

Одобрена 

средства 

1.   

Центар за регионализам 

„Регионални угао ЕУ интеграцја-АП 

Војводина у процесу“, 

2.429.300,00 

2.   

УГ Заједница 
„Европа и ти“, 

168.000,00 

3.  Кикиндска иницијатива 

младих 

„Европски буквар за младе – 

подизање нивоа свести омладине о ЕУ 

интеграцијама“, 

        200.000,00 

4.  Новинарска Асоцијациja 

Русина - НАР 

„Примери добре праксе – путоказ 

разумевања“ 

        138.000,00 

 



 
 

О б р а з л о ж е њ е 

 

    Ради јачања капацитета и улоге локалних заједница у процесу европских 

интеграција путем повећања степена разумевања и подршке процесу приступања 

Републике Србије Европској унији и подизања нивоа свести о утицају интеграција на 

свакодневни живот грађана, Покрајинска Влада АП Војводине имајући у виду ликвидне 

могућности буџета обезбедила је средства за ове намене у висини 2.935.628,00 

  Удружења регистрована у Републици Србији, којима су одобрена средства за намене 

наведене у њиховим пројектима, потписаће уговоре о коришћењу средстава са 

Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу. 

         На основу напред наведеног а у складу са чланом 15. и 16. Покрајинске 

скупштинске Одлуке о покрајинској управи, донета је Одлука као у диспозитиву. 
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