
            
 

На основу члана 16 и 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени 
лист АПВ“ број 37/14, 54/14, 37/16, 29/17, 24/19 и 66/20), члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке 
о буџету АП Војводине за 2021. годину („Службени лист АПВ“ број 66/20, 27/21 и 38/21 - ребаланс) и 
члана 4. Правилника о додели  бесповратних средстава локалним самоуправама  са територије АП 
Војводине за  финансирање  или суфинансирање  програма  развоја и деловања  локалних социјално-
економских  савета („Службени лист АПВ“, број 40/2021), Покрајински секретаријат за привреду и 
туризам, дана 01.10.2021. године расписује  
 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА  ДОДЕЛУ  БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА  СА 
ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА  ФИНАНСИРАЊЕ  ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОГРАМА  РАЗВОЈА И 

ДЕЛОВАЊА  ЛОКАЛНИХ СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИХ  САВЕТА 
 БРОЈ: 144-401-8026/2021-02-01 

 
  

ЦИЉ 
Циљ Јавног конкурса је успостављање и остваривање делотворног, континуираног социјалног 

дијалога по питањима из надлежности локалне самоуправе, од интереса за запослене и послодавце, 
ради развоја и деловања локалног социјално-економског савета (У даљем тексту: Савет) и стварања 
услова за развој и деловање Савета у АП Војводини, у складу са законом. 
 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 
Средства су намењена локалним самоуправама на територији АП Војводине за: 

1. Трошкове текућег пословања и  
2. Капиталне трошкове.  
 
Под трошковима текућег пословања подразумевају се: режијски трошкови, трошкови закупа 

канцеларијског простора за  рад Савета, набавка канцеларијског и административног материјала, 
израда web сајта, као и накнада за рад или новчана накнада  из  Уговора о радном ангажовању 
координатора или зарада/плата  секретара Савета, у складу са законом.  

Под капиталним трошковима подразумева се набавка рачунарске опреме и канцеларијског 
намештаја неопходних за рад канцеларије Савета. 
 

ВИСИНА СРЕДСТАВА 
Секретаријат додељује средства у укупном износу од 2.500.000,00 динара, по наменама: 

 1.500.000,00 динара – за трошкове текућег пословања и  

 1.000.000,00 динара – за капиталне трошкове. 
Износ средстава  по намени је од 25.000,00 динара до 250.000,00 динара, с тим да укупан 

износ додељених средстава Савету износи највише до 500.000,00 динара.  
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. 

 
ПРАВО  И  УСЛОВИ УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ 

Право учешћа на конкурсу имају локалне самоуправе са територије Аутономне покрајине 
Војводине.  

Прихватљиви трошкови реализовани приликом спровођења програма прописани су 
Правилником о додели  бесповратних средстава локалним самоуправама  са територије АП 
Војводине за  финансирање  или суфинансирање  програма  развоја и деловања  локалних социјално-
економских  савета (у даљем тексту: Правилник), који је објављен на сајту Покрајинског секретаријата 
за привреду и туризам www.spriv.vojvodina.gov.rs 

 
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Критеријуми и мерила за оцену пријава, обавезна документација која се подноси уз пријаву, 
као и друга питања од значаја за спровођење конкурса, прописани су Правилником.  

 
НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ 

Пријаву уз потребну документацију доставити поштом на адресу:  Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнакoм на лицу коверте  



„ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ- СОЦИЈАЛНО-ЕКОНОМСКИ САВЕТ”, или лично на писарници покрајинских 
органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам 
путем телефона 021/487 4145 сваког радног дана од 9 до 14 часова. 

 
Рок за подношење пријаве  је 16.10.2021. године. 


