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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 3.469.372,00 динара и то: 

Р. 

бр. 
Носилац пројекта Назив прпјекта 

Одобрена 

средства 

1.  Удружеое „Кластер Банатска 

рута“, Кпвачица 
„Еврппа је мпј избпр“ 

160,000.00 

2.  УГ „Еврп интеграције“, Бачка 

Паланка 

„Фпндпви Еврппске уније-Мпгућнпсти за 

Србију“ 

159,800.00 

3.  Удружеое „За мпј Банпштпр“, 

Банпштпр 

„Правп грађана на учешће у пдлучиваоу-

Примена Еврппске ппвеље п лпкалнпј 

сампуправи“ 

156,000.00 



 
 

4.  „Еврппски пмладински центар 

Впјвпдине“, Нпви Сад 
„Еврппска унија-Сигурна кућа младих“ 

155,000.00 

5.  УГ „Спмбпрска иницијатива“, 

Спмбпр 
„Еврппа-мпје правп да знам и научим“ 

160,000.00 

6.  УЛУ „Крила анђела“, Нпви 

Кпзарци 

„Еврппске интеграције и сепска 

пппулација: разјаснимп недпумице“ 

160,000.00 

7.  Удружеое грађана „Кпшница“, 

Нпви Сад 
„Млади Впјвпдине и Еврппа 2020.“ 

159,950.00 

8.  Центар за лпкалну 

демпкратију, Бач 

„Еврппски буквар за младе-Ппдизаое 

нивпа свести пмладине п ЕУ 

интеграцијама“ 

160,000.00 

9.  Еврппски ппкрет у Србији, 

Нпви Сад 

„Еврппски фпндпви за ппљппривреду 

Србије-Инфпрмисаое ппљппривредника п 

прве три мере ИПАРД 2 прпграма“ 

160,000.00 

10.  Регипнални едукативни центар 

Банат, Зреоанин 
„Знаоем ка Еврппскпј унији“ 

160,000.00 

11.  Едукативнп-маркетиншкп 

инфпрмативни центар„ЕМИЦ“, 

Врбас 

„Млади и Еврппска унија – пптенцијал кпје 

треба искпристити“ 

160,000.00 

12.  Центар за развпј слпбпднпг 

друштва „ЦРСД“, Нпви Сад 
„Центар младих Еврппљана“ - ЦМЕ 

163,502.00 

13.  Друштвп „Распустилиште“, 

Нпви Сад 

„Млади и рпдна равнпправнпст-Чему 

служи (та) рпдна равнпправнпст?“ 

158,000.00 

14.  Клуб студентске пмладине, 

Кпвачица 
„ЕУ интеграције и рурални развпј“ 

150,500.00 

15.  Удружеое „Радипница“, Нпви 

Сад 
„Азбука ЕУ“ 

153,000.00 

16.  Удружеое „Млади за Кпвиљ“, 

Кпвиљ 
„Шта је заправп Еврппа“ 

160,000.00 

17.  „Ппкрет Митрпвица“ – 

еврппска регија, С. Митрпвица 
„Научи п Еврппи“ 

158,800.00 



 
 

18.  „Архус центар“, Нпви Сад „Укључи се и ти-Буди заштитник живптне 

средине“ 

160,000.00 

19.  Удружеое „Инфп центар“, 

Житиште 
„Ширпм птвпрених пчију у ЕУ“ 

144,820.00 

20. Центар за развпј, едукацију и 

прпмпцију „ЦРЕП“, Нпви Сад 

„Унапређеое капацитета прганизација 

цивилнпг друштва у Впјвпдини за примену 

Пплитике руралнпг развпја ЕУ 2014-2020“  

160,000.00 

21. „Youth Fest“, Нпви Сад „Са младима дп Еврппе“ 160,000.00 

22. Удружеое „За аграрнп 

развијени Срем“, Кузмин 

„Инфпрмисаое станпвништва у малим 

лпкалним заједницама п вреднпстима 

Еврппске уније, оене пплитике и 

прпцесима еврппских интеграција“ 

150,000.00 

 

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 3.469.372,00 динара.  

  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. 

 

 

 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

                                                                                            Бранислав Бугарски 


