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Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  са територије АП Војводине 

за финансирање ангажовања координатора за ромска питања број: 139-401-5128/2018-04-1 од 06. јуна 

2018. године објављен у „Службеном листу АПВ“, број 27/18, дневном листу „Дневник“ од 06. јуна 

2018. године и на интернет страници Покрајинског секретаријата  за социјалну политику,  демографију 

и равноправност полова www.socijalnapolitika.vojvodina.gov.rs 

 

Правилником  о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског 

секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова градовима и општинама са 

територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања број: 139-401-

5127/2018-04 од 04. јуна 2018. године утврђен  је поступак и критеријуми за доделу средстава из 

буџета Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину у оквиру раздела 09 Покрајинског 

секретаријата за социјалну политику , демографију и равноправност полова.  

 

Комисија за спровођење јавног конкурса за доделу бесповратних средстава градовима и општинама  

са територије АП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања, на основу 

члана 10. Правилника о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског 

секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова градовима и општинама са 

територије AП Војводине за финансирање ангажовања координатора за ромска питања сачинила је 

Листу вредновања и рангирања пристиглих пријава применом ближих мерила и критеријума из члана 

9. наведеног  Правилника доделом одговарајућег броја бодова. 
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Пријаве по конкурсу  

 

Ред. 
број 

Назив корисника средстава Место Укупно 

1.  Град Вршац Вршац 82 

2.  Општина Сента Сента 78 

3.  Општина Мали Иђош Мали Иђош 69 

4.  Општина Бачка Паланка 
Бачка 

Паланка 
85 

5.  Oпштина Рума Рума 87 

6.  Општина Нови Бечеј Нови Бечеј 91 

7.  Општина Бач Бач 73 

8.   Град Суботица Суботица 70 

 

 

Листа пријава на конкурс објављује се на интеренет страници Покрајинског секретаријата за 

социјалну политку демопграфију и равноправност полова. Учесници јавног конкурса имају право увида 

у поднете пријаве и приложену документацију у року од три дана од дана њеног објављивања и право 

приговора у року од осам дана од дана њеног објављивања. Одлуку о  приговору учесника јавног 

конкурса на наведену листу доноси Комисија у року од најдуже 15 дана од дана његовог пријема.  

Одлуку о избору програма и висини средстава решењем које је коначно, покрајински секретар за 

социјалну политику, демографију и равноправност полова  - у складу са ликвидним могућностима 

буџета Аутономне покрајине Војводине доноси у року од најдуже 30 дана од дана утврђивања листе 

вредновања и рангирања пријава на јавни конкурс из члана 11. Став 1 овог Правилника.  

 

      Комисија за спровођење поступка 

                                                                                                           јавног конкурса  


