
КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА OДРЖАВАЊЕ ТРАДИЦИОНАЛНИХ  

МАНИФЕСТАЦИЈА У 2017. ГОДИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 

Подносиоци пријава којима нису одобрена средства: 

 

Прилог 2.  

Р.б. Назив подносиоца пријаве Разлози одбијања 

1 
Удружење грађана "Соса" 

непотпуна пријава. у пријави није наведено следеће: назив пословне 

банке, назив манифестације, финансијски план је дат на старом обрасцу са 

другачијом структуром трошкова. Недостаје: програм манифестације са 

сатницом дешавања (потписан и печатиран), програм скупа са учесницима, 

саставом програмског и организационог одбора, фотокопија статута 

удружења грађана на којој је видљива овера АПР-а,  

2 

Удружење за туристичку 

промоцију општине Пландиште 

"Пландијум" 

Стаут удружења не одговара условима конкурса 

3 Удружење грађана "Агро футура" недовољан број бодова 

4 
Група грађана "Рука спаса" Савка 

Лазић 
Стаут удружења не одговара условима конкурса 

5 

Друштво за заштиту флоре и 

фауне Дунава и Дунавског 

приобаља Војводине "ФОРЛАНД" 

ЛОК 

Статут удружења не одговара условима конкурса 

6 Удружење "Једнаке" Статут удружења не одговара условима конкурса 

7 
Удружење "Србобранска 

тракторијада" 
Удружења не могу да конкуришу за научно - стручне манифестациеје 

8 
Војвођански кластер органске 

пољопривреде Нови Сад 

недостаје: програм скупа са учесницима, саставом програмског и 

организационог одбора МАНИФЕСТАЦИЈА ЈЕ НАУЧНО СТРУЧНОГ 

КАРАКТЕРА ЗА КОЈЕ УДРУЖЕЊА НЕ МОГУ ДА КОНКУРИШУ 

9 
Удружење рурални центар 

"Сова" 

Од документације доставио само пријаву, финансијски план, и листу 

чланова удружења МАНИФЕСТАЦИЈА ЈЕ НАУЧНО СТРУЧНОГ КАРАКТЕРА ЗА 

КОЈЕ УДРУЖЕЊА НЕ МОГУ ДА КОНКУРИШУ 

10 
Друштво пчелара "Русанда" 

Меленци 

Оправдали део средстава, нису оправдали ни минимални износ од 

40.000,00 динара 

11 Покрет горана Новог Сада Удружење из области екологије и заштите животне средине, недостаје: 

програм скупа са учесницима, саставом програмског и организационог 



 

 

одбора, недостаје:потврда надлежне пореске управе о непостојању 

обавеза из јавних прихода за 2016. годину,  

12 Друштво пчелара Нови Бечеј 

недостаје: програм скупа са учесницима, саставом програмског и 

организационог одбора; фотокопија картона депонованих потписа од 

Управе за трезор; фотокопија личне карте, програм манифестације са 

сатницом дешавања (потписан и печатиран)фотокопија потврде банке о 

жиро рачуну, фотокопија статута удружења грађана на којој је видљива 

овера АПР-а, ако је удружење организатор манифестације 

13 Бечејско удружење младих Статут удружења не одговара условима конкурса 

14 Удружење "Сремачки талас" 
Статут удружења не одговара условима конкурса, НЕДОВОЉАН БРОЈ 

БОДОВА 

15 
Еуропски кластер Алпе Адрија 

Паннониа 

НЕДОВОЉАН БРОЈ БОДОВА, Недостаје: фотокопија личне карте одговорне 

особе подносиоца пријаве, листа чланова удружења није потписана од 

стране чланова 

16 

Институт за одрживи развој и 

заштиту животне средине 

"Зелени круг" 

МАНИФЕСТАЦИЈА ЈЕ НАУЧНО СТРУЧНОГ КАРАКТЕРА ЗА КОЈЕ УДРУЖЕЊА НЕ 

МОГУ ДА КОНКУРИШУ 

17 
Удружење "Отворена грађанска 

иницијатива" 

Статут удружења не одговара условима конкурса, документација није 

потписана и печатирана,  

18 
Центар за развој ликовне 

уметности Јазак 
Статут удружења не одговара условима конкурса 

19 
Удружење за неговање 

традиције - Нови Бечеј 

Максимални износ који им се може доделити по финснсијском плану који 

су нам доставили не прелази 40.000,00 динара 

20 
Коњички клуб "Конверзано" 

Сурдук 
УДРУЖЕЊЕ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА 

21 
Удружење "Цивили за општину 

Кањижа" 

Статут удружења не одговара условима конкурса, недостаје: програм скупа 

са учесницима, саставом програмског и организационог одбора 

22 
Удружење грађана "Зелена 

мрежа Војводине" 
недостаје: потребно уверење из пореске, нису у могућности да доставе 

23 

Фондација за заштиту завичајног 

наслеђа Подунавских шваба 

Завичајна кућа 

Фондација нема права да конкурише 

24 
Савез пчеларских организација 

Војводине 
нису доставили правдање (манифестација одржана у марту) 



 

 

25 
Удружење "Асоцијација Еуро - 

Бротеко" 
Статут удружења не одговара условима конкурса 

26 "Врањево" Коњички клуб Удружење из области спорта 

27 
Коњички клуб "Нониус" 

Остојићево 
Удружење из области спорта 

28 Удружење "Парастос дуду" недовољан број бодова 

29 Асоцијација Башта машта 

недовољан број бодова, није наведено тачно место одржавања 

манифестације, недостаје: програм скупа са учесницима, саставом 

програмског и организационог одбора 

30 Варјача 
недовољан број бодова, недостаје: програм скупа са учесницима, саставом 

програмског и организационог одбора 

31 Коњички клуб "Ковин" Ковин Удружење из области спорта 

32 Удружење жена Нови Козарци 
Статут удружења не одговара условима конкурса,потребно уверење из 

пореске, недостаје потврда банке о жиро тачуну,  

33 
Опште удружење предузетника 

општине Ковин 
Удружења предузетника немају право да учествују на конкурсу 

34 
Коњички клуб "Ика Сурлаш" 

Делиблато 
Удружење из области спорта 

35 
Коњички клуб "Илија Фрча - 

Мики" 
Удружење из области спорта 

36 Коњички клуб "Мрамор" Удружење из области спорта 

37 
"Удружење за развој 

Скореновца" Скореновац 

Недостаје: програм манифестације са сатницом дешавања (потписан и 

печатиран), програм скупа са учесницима, саставом програмског и 

организационог одбора, уверење из пореске, изјаснили се да сами 

прикупљају документацију 

38 Мрежа 021 
Недовољан број бодова, Недостаје: програм скупа са учесницима, 

саставом програмског и организационог одбора, уверење из пореске, 

39 
Удружење винара, виноградара 

и воћара "Грозд Јабука" 

Недостаје: програм манифестације са сатницом дешавања (потписан и 

печатиран), програм скупа са учесницима, саставом програмског и 

организационог одбора 

40 Удружење сточара "Овчар" Недостаје: Наративни и финансијски извештај о одржаној манифестацији, 

програм скупа са учесницима, саставом програмског и организационог 



 

 

одбора 

41 

Средња пољопривредно - 

прехрамбена школа "Стеван 

Петровић - Бриле" Рума 

недовољан број бодова, недостаје финансијски план саветованја, 

документацију потписао наставник а не директор 

42 
Удружење воћара и виноградара 

"Калем" 

по финансијском плану који су нам приложили максимално можемо да им 

определимо 36.000,00, а услови кинкурса налажу да је минимални износ 

40.000,00 динара 

43 Удружење грађана ОГАРнизација 

НЕДОВОЉАН БРОЈ БОДОВА, недостаје: У ИЗЈАВИ СЕ НИСУ ИЗЈАСНИЛИ О 

ПРИКУПЉАЊУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ а недостаје потврда надлежне пореске 

управе о непостојању обавеза из јавних прихода за 2016. годину; 

фотокопија личне карте одговорне особе подносиоца пријаве;фотокопија 

картона депонованих потписа од Управе за трезор   

44 
Еколошки покрет Општине Стара 

Пазова 
Статут удружења не одговара условима конкурса 

45 
Удружење "Клуб жена Бело 

Блато" 
Неблаговремена пријава 

 

 


