
 

 

На основу члана 6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава 

за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник РС", 

број 16/18), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл.лист АПВ“, бр: 

37/14, 54/14 – др. одлука, 37/16,  29/17, 24/19, 66/20 и 38/21), члана 11. Покрајинске скупштинске 

одлуке о буџету АП Војводине за 2022. годину („Сл.лист АПВ“, бр: 54/2021 и 7/2022, 37/2022- 

ребаланс) и члана 3. Правилника о додели бесповратних средстава Удружењима грађана са 

територије Аутономне покрајине Војводине за субвенционисање програма од јавног интереса 

којима се промовише женско предузетноштво у 2022. години („Сл.лист АПВ” бр:44/22) (у даљем 

тексту: Правилник) Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: 

Секретаријат) расписује 

 

ЈАВНИ КОНКУРС  

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИМА СЕ 

ПРОМОВИШЕ ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У 2022. ГОДИНИ 

 

ЦИЉ 

Циљ Јавног конкурса је подршка удружењима грађана са територије Аутономне покрајине 
Војводине, којима се кроз Програме од јавног интереса у Аутономној покрајини Војводини 
оснажују жене, развија и промовише женско предузетништво. 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства су намењена удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине која се 
баве оснаживањем жена, развојем и промоцијом женског предузетништва (у даљем тексту: 
Удружење).  

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање трошкова 
реализације Програма који су реализовани и исплаћени (кумулативно) у целости у периоду од 
01.01.2022. године до дана закључења Јавног конкурса. 

Прихватљиви трошкови: 

А.  Материјални трошкови: трошкови закупа простора, штандова и др., изнајмљивање техничке 
опреме, аудио-визуелне опреме и други пратећи трошкови Удружења који се односе на 
реализацију Програма; 
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Б.  Трошкови учесника у реализацији програмских активности (уговори о делу и др.); 

В.  Трошкови видљивости: израда штампаног пропагандног материјала (брошура, флајери, 
обавештења, постера, билборда и сл.), веб сајта и медијског оглашавања (новине, тв, радио 
и интернет). 

Сви наведени трошкови морају бити фактурисани на име Удружења, односно исказани на 
рачунима издатим на Удружење. Финансијска средства морају бити плаћена на текући рачун 
добовљача и пружаоца услуга (безготовински начин плаћања) са пословног рачуна 
подносиоца пријаве. 

Неприхватљиви трошкови: Путни трошкови, административни трошкови, трошкови платног 
промета, куповина опреме за рад, трошкови закупа простора за рад удружења и припадајући 
режијски трошкови, покривање губитка или дуговања, плаћање истих лица по различитим 
основама у оквиру једног Програма, трошкови књиговодства и плата запослених, други слични 
трошкови редовног, текућег пословања Удружења, трошкови који се не односе на период 
реализације Програма, ставке буџета које се већ финансирају из буџетских средстава са било ког 
нивоа, трошкови који нису наведени у буџету Програма који је саставни део Програма. 

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

Право учешћа имају удружења грађана са седиштем на територији АП Војводине уписана у 
регистар надлежног органа АПР, најкасније до 1. јануара 2022. године,  у складу са законом и 
имају активан статус, а која према статутарним одредбама своје циљеве остварују у области у којој 
се Програм реализује. 

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Секретаријат додељује средства у укупном износу од 1.000.000,00 динара. 

Субвенционисани износ за укупне прихватљиве тошкове под А, Б и В се одобрава од најмање 
20.000,00 динара до највише 100.000,00 динара по Програму. 

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима: 

1) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода; 

2) да се Програм реализује у области дефинисане циљем Правилника; 

3) да се Програм реализује на територији АП Војводине; 

4) да Програм садржи назив, област, локацију, време, дужину трајања, циљ, врсту и обим 
активности као и укупан број лица и учесника укључених у реализацију Програма; 

5) да се Програм реализује до дана закључења Јавног конкурса; 

6) да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства која 
потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи. 

Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за један Програм. 



 

ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС1 

Учесник на Јавном конкурсу подноси: 

1. Попуњен и потписан образац пријаве са буџетом Програма по ставкама на Јавни конкурс 
(преузима се са интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / 
Јавни позиви); 

2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) удружења из АПР, не старији од 21.9.2022. 
године2 (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу); 

3. Уверењe Пореске управе Министарства финансија РС о измирењу доспелих обавеза јавних 
прихода (порези и доприноси), оригинал или фотокопија оверено код надлежног органа за 
оверу или издато у електронском облику са дигиталним потписом, не старије од 21.9.2022. 
године;  

4. Фотокопија Статута Удружења на којој је видљива овера од стране АПР; 
5. За прихватљиве трошкове из члана 5. Правилника: 

тачка А. – материјални трошкови: рачун-отпремница или уговор-отпремница или е-фактура 
(оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу и фотокопије извода 
рачуна из банке о плаћању истог у периоду од 01.01.2022. године до дана закључења Јавног 
конкурса; 
тачка Б. - трошкови учесника у реализацији програмских активности достављају се: Уговор 
(оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) и фотокопија извода 
рачуна из банке о плаћању истог у периоду од 01.01.2022. године до дана закључења Јавног 
конкурса; 
тачка В. - трошкови видљивости: рачун-отпремница или уговор-отпремница или е-фактура 
(оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу и фотокопије извода 
рачуна из банке о плаћању истог у периоду од 01.01.2022. године до дана закључења Јавног 
конкурса. 

6) Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у 
прилогу пријавног обрасца (преузети на интернет презентацији Секретаријата): 

(6-1) о прихватању услова Јавног конкурса; 
(6-2) о сагласности за коришћење датих података;   
(6-3) да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ 

обезбеђена; 
(6-4) о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата (2020-2022. година); 
(6-5) о непостојању неизмирених обавеза; 
(6-6) да се не воде судски поступци; 
(6-7) о тачности и веродостојности датих података. 

                                                           

1  Сходно члану 29. Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа („Сл. гласник РС”, бр. 93/2014 , 22/2015 и 87/2018) 

за оверавање потписа, рукописа и преписа надлежни су јавни бележници (нотари). Изизетно, у градовима и 

општинама за које нису именовани јавни бележници (нотари), надлежност за оверавање задржавају општинске 

управе и судови (основни судови, судске јединице и пријемне канцеларије основних судова). 

2  Учесник на Јавном конкурсу обавезан је да достави Решење, односно Извод из АПР (оригинал или фотокопија оверена 
код надлежног органа за оверу) о свакој промени која је регистрована у периоду од 30 дана пре дана објављивања 
Јавног конкурса до тренутка објављивања Одлуке о додели средстава на интернет страни Секретаријата. 



 

Уколико је учесник на Јавном конкурсу носилац награда и признања за оснаживање жена, развој и 
промоцију женског предузетништва у периоду од 2020-2022. година приложити копије 
докумената којима се то доказује. 

Документација поднета на Јавни конкурс не враћа се. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Критеријуми за доделу средстава , дефинисани су чланом 12. Правилика. 

ПОСТУПАЊЕ С ПРИЈАВАМА 

Поступање са пријавама дефинисано је чланом 11. Правилника. 

ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА И ОДЛУЧИВАЊЕ 

Поступак доделе средстава дефинисан је чланом 13. Правилника. 

НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

Правиник, Образац пријаве са буџетом Програма и изјаве преузимају се са интернет презентације 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви. 

Пријава на Јавни конкурс (попуњен образац пријаве са припадајућом документацијом) доставља 
се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком на лицу коверте: „ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ 
ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈИМА СЕ 
ПРОМОВИШЕ ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО У 2022. ГОДИНИ “ поштом или лично предајом 
писарници покрајинских органа управе (на наведену адресу) у времену од 900 до 1400 часова.  

Рок за подношење пријава од 21.10.2022. године до 7.11.2022.године. 

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Додатне информације могу се добити у Секретаријату путем телефона 0800/021-027 и 021/487-
4489 сваког радног дана од 10 до 14 часова. 

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

 

др Ненад Иванишевић 

 


