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На основу члана 15. и члана 16. став 2, а у вези са чланом  40, Покрајинске скупштинске 
одлуке  о  покрајинској  управи  (''Службени  лист  АПВ''  број  37/2014  и  54/2014‐др.  одлука), 
покрајински секретар за науку и технолошки развој доноси  

 
ПРАВИЛНИК 

О КРИТЕРИЈУМИМА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ НАУКЕ И 
ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  

У АУТОНОМНОЈ ПОКРАЈИНИ ВОЈВОДИНИ  
 
I 

 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРАВИЛНИКА 

 
Члан 1. 

Овим  правилником  уређују  се  критеријуми,  начин  и  услови  за  расподелу  буџетских 
средстава  намењених  за  суфинансирање  програма/пројеката  у  области  науке  и  технолошког 
развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини.  
  

Члан 2. 
За програме/пројекте у области науке и технолошког развоја невладиних организација 

у Аутономној покрајини Војводини финансијска средства су намењена за:   
‐ обезбеђивање услова за популаризацију и подизање квалитета научно‐истраживачког рада и 
технолошког развоја,  
‐ побољшање услова рада невладиних организација у циљу реализације програма/пројеката у 
овим областима деловања,  
‐  суфинансирање  међурегионалних  и  међународних  скупова  у  области  науке  и  технолошког 
развоја,   
‐  суфинансирање  организовања  скупова,  трибина,  семинара,  који  доприносе  развоју  науке  и 
технолошког развоја, 
‐  суфинансирање публиковања монографија,  часописа, електронских публикација,  специјално 
дизајнираних  интернет  презентација  који  доприносе  популаризацији  и  развоју  науке  и 
технолошког развоја. 
 

Члан 3. 
Финансијска  средства  за  суфинансирање  програма/пројеката  у  области  науке  и 

технолошког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини предвиђена 
су  буџетом  Аутономне  покрајине  Војводине,  а  износ  средстава  утврђује  се  Годишњим 
финансијским  планом  Покрајинског  секретаријата  за  науку  и  технолошки  развој  (у  даљем 
тексту: Секретаријат).  

 
Члан 4. 

Финансијска  средства  за  суфинансирање  програма/пројеката  у  области  науке  и 
технолошког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини додељују се 
путем јавног конкурса, који Секретаријат расписује за текућу годину. 

Пријаву  на  конкурс  може  поднети  невладина  организација  која  је  регистрована 
најкасније до 31. децембра 2014. године. 

Пријава на конкурс подноси се у форми Обрасца, чију садржину утврђује Секретаријат. 
Овај образац се може преузети на званичној интернет презентацији Секретаријата.  

Подносилац пријаве, уз Образац, треба да приложи:  
‐ фотокопију регистрације невладине организације (решење АПР‐а);  
‐ фотокопију потврде о пореском идентификационом броју (ПИБ) ;  
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‐ званичан доказ о отвореном рачуну у банци (уговор са банком).  
 

Члан 5. 
Секретаријат  образује  Комисију  за  спровођење  конкурса  (у  даљем  тексту:  Комисија). 

Комисија  доставља  образложени  предлог  покрајинском  секретару,  који  доноси  решење  о 
реализацији суфинансирања. 

II 
 
КРИТЕРИЈУМИ, ПОСТУПАК ИЗБОРА И УСЛОВИ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА У 

ОБЛАСТИ НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 
 

Члан 6. 
Право  учешћа  на  јавном  конкурсу  имају  невладине  организације  регистроване  у 

Аутономној покрајини Војводини. Невладине организације које конкуришу морају испуњавати 
услов да су регистроване најкасније до 31. децембра 2014. године. 
 

Члан 7. 
Јавни  конкурс  садржи  податке  о  условима  и  начину  пријављивања,  критеријуме 

релевантне за одлуку о висини додељених средстава, намени средстава која се расподељују, 
рок за подношење пријава на конкурс, као и друге податке који су од значаја за спровођење 
конкурса.  
 

Члан 8. 
Расподела финансијских средстава утврдиће се на основу следећих критеријума:  

1) врста, значај и разлог планираног програма/пројекта;   
2) подршка и развој програмској и организационој делатности невладиних организација која је 
усмерена на популаризацију и подизање квалитета научно‐истраживачког рада и технолошког 
развоја;  
3) реализација интердисциплинарних програма/пројеката невладиних организација као и оних 
са међународним учешћем;  
4)  подршка  издавачкој  делатности  (у  папирној,  електронској  и  интернет  форми)  невладиних 
организација у области који доприносе популаризацији и развоју науке и технолошког развоја;  
5)  обезбеђивање  бољих  услова  за  реализацију  научноистраживачке  делатности  невладиних 
организација;  
6) укупних трошкова потребних за реализацију програма/пројеката;  
7) висине финансирања из других извора;  
8) оцене конкурсне документације.  
 

Члан 9. 
Решење  о  реализацији  суфинансирања  доноси  покрајински  секретар  за  науку  и 

технолошки развој у складу са чланом 5.  
Секретаријат  може  од  подносиоца  пријаве,  по  потреби,  затражити  додатну 

документацију или информације.  
Секретаријат ће о резултатима Конкурса писмено обавестити подносиоце пријаве.  
Решење из става 1.  овог члана је коначно.  

 
Члан 10. 

Неблаговремене, непотпуне, неправилно попуњене пријаве, пријаве поднете од стране 
неовлашћених лица и пријаве које нису предмет Конкурса неће се разматрати.  
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Секретаријат  неће  узимати  у  разматрање  пријаве  подносилаца  којима  су  додељена 
средства по основу претходних конкурса секретаријата а нису измирили преузете обавезе по 
тим конкурсима.  

 
 

Члан 11. 
Обавезу  за  доделу  средстава  Секретаријат  преузима  на  основу  уговора  у  складу  са 

законом. Овим уговором ће бити регулисана међусобна права и обавезе уговорних страна.  
Уговор се закључује у року од 15 дана од дана доношења решења из члана 9.  

 
Члан 12. 

Корисник средстава  је дужан да средства користи искључиво за намене за која су она 
додељена, а неутрошена средства врати у буџет Аутономне покрајине Војводине.  

 
Члан 13. 

Секретаријат  прати  и  контролише  реализацију  суфинансирања  програма/пројеката  у 
области  науке  и  технолошког  развоја  невладиних  организација  у  Аутономној  покрајини 
Војводини  на  основу  писмених  извештаја  са  финансијском  документацијом  које  су  наведене 
организације дужне да поднесу,  на прописаном обрасцу,  у року од 15 дана након завршетка 
реализације програма/пројекта.  

Ако  утврди  да  додељена  средства  нису  наменски  коришћена,  Секретаријат  ће 
покренути  поступак  пред  покрајинским  органом  управе  надлежним  за  буџетску  инспекцију, 
ради контроле законитог и наменског коришћења средстава.  

Ако  установа  не  достави  извештај  о  наменском  коришћењу  средстава  или  ако  не 
испоштује  рок  из  става  1.  овог  члана,  Секретаријат  ће  покренути  поступак  о  повраћају 
додељених средстава у буџет АП Војводине.  

 
III 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 14. 
Правилник ступа на снагу када га потпише покрајински секретар за науку и технолошки 

развој. 
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о критеријумима за 

суфинансирање  програма/пројеката  у  области  науке  и  технолошког  развоја  невладиних 
организација у Аутономној покрајини Војводини, од 19. фебруар 2015. године. 

  
 
 

Нови Сад:  19. јануар  2016. одине 
Број: 114‐451‐20/2016‐01 
                 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  

    Владимир Павлов 


