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2) Учесници на конкурсу могу аплицирати само са једним
пројектом као носиоци предлога пројекта.

На основу члана 38. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке
о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014) и члана 21.,
члана 22. став 4. и члана 25. Покрајинске скупштинске одлуке о
буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“,
број 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс), Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу расписује:
КОНКУРС
ЗА ЈАЧАЊЕ УЛОГЕ
ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ПРИПРЕМИ
И СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНИХ ПОЛИТИКА
I
Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру својих надлежности и Финансијског плана за 2014. годину у области локалне самоуправе, суфинансираће
реализацију пројеката који доприносе ефикасном управљању развојем јединица локалне самоуправе на територији АП Војводине.
Циљ конкурса: јачање улоге цивилног друштва у припреми и
спровођењу јавних политика.
Пројекти организација цивилног друштва треба да допринесу:
- активном укључивању организација цивилног друштва у
процесе јачања одговорности и транспарентности јавне
управе;
- дефинисању стратешких праваца развоја локалних заједница;
- приближавању идеје и процедура европских интеграција
и регионализма.
II
Средства опредељена за овај Конкурс износе 4.300.000,00 динара. Обезбеђена су Покрајинском скупштинском одлуком о
буџету АП Војводине за 2014. годину („Сл. лист АП Војводине“,
број 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс) у оквиру функције 180,
економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама.

3) Пријаве на Конкурс морају бити предате на пријавним
конкурсним обрасцима, попуњеним у складу са Смерницама за подносиоце предлога пројекта.
4) Конкурсна документација може се преузети са интернет
странице, Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.
gov.rs
5) Попуњени обрасци конкурсне документације достављају се у штампаном облику - оригинал оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица и у електронском облику (ЦД).
6) Сопствено учешће подносиоца предлога пројекта или
учешће других донатора мора бити најмање 15% од износа који додељује Секретаријат.
7) На коверти мора да стоји назив „НЕ ОТВАРАТИ Конкурс
за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика“.
8) Пријаве се достављају на адресу: Покрајински секретаријат за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично на писарници покрајинских органа управе у згради
Покрајинске владе.
9) Рок за предају предлога пројекта је 21. новембар 2014.
године.
10) Неблаговремене и некомплетне пријаве као и пријаве које нису оверене печатом и потписом овлашћеног
лица неће се разматрати. Конкурсна документација се не
враћа.
11) Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу донеће Одлуку о додели бесповратних
средстава. На Одлуку се не може уложити жалба, нити
друга правна средства.

Оцењивање предлога пројеката вршиће се у складу са постављеним циљевима и установљеним критеријумима Конкурса.

12) Резултати конкурса биће објављени на сајту Покрајинског секретаријата за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу www.region.vojvodina.gov.rs .

Износ средстава који одобрава Секретаријат по пројекту износи максимално 200.000,00 динара.

13) Покрајински секретар ће за сваког корисника средстава
донети Решење о додели бесповратних средстава.

III

14) Корисник средстава ће закључити Уговор о коришћењу
бесповратних средстава са Секретаријатом.

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ
1) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта
имају удружења грађана регистрована у Републици
Србији.

За сва питања везана за процедуру пријављивања на конкурс
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на
e-mail: region@vojvodina.gov.rs или путем телефона 021-487-4542, радним даном од 9 до 15 часова.
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785.
На основу члана 50. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености (“Сл. гласник РС”, бр. 36/09 и 88/10), члана 41.
Правилника о начину и критеријумима спровођења мера активне
политике запошљавања („Сл.гласник РС“, бр. 12/12 и 20/13), члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2014. годину (“Сл.лист АПВ“, бр. 50/13, 24/14 и 42/14-ребаланс),
у складу са Покрајинским акционим планом запошљавања у АП
Војводини за 2014. годину, Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОСЛОДАВЦИМА
ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА
У АП ВОЈВОДИНИ У 2014. ГОДИНИ
133-401-3993/2014
I ОПИС ПРОГРАМА И ВИСИНА СРЕДСТАВА
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), додељује
бесповратна средства у укупном износу од 28.000.000,00 динара,
обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП
Војводине за 2014. годину у оквиру активности 01 – Спровођење
програма Покрајинског акционог плана запошљавања у АП
Војводини, економска класификација 4541 – Текуће субвенције
приватним предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из
буџета за доделу субвенције послодавцима за запошљавање незапослених лица пријављених на евиденцију Националне службе
за запошљавање на територији АП Војводине (у даљем тексту:
Филијала НСЗ)
Јавни позив за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица (даљем тексту: Јавни позив) представља основ за доделу
de minimis државне помоћи.
Субвенција за запошљавање незапослених лица (у даљем
тексту: Секретаријат) одобрава се и послодавцима који су захтев
са бизнис планом поднели по Јавном позиву послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2014. години број 133-401-752/2014 од 31.03.2014. године
Субвенција износи 130.000,00 динара по незапосленом лицу,
односно 150.000,00 динара за запошљавање лица старијег од 50
година.
Субвенција се уплаћује на наменски рачун отворен код Управе за трезор, уколико је послодавац регистрован као привредно
друштво (ДОО, АД, ОД и командитно друштво).
По Јавном позиву послодавац може поднети један захтев за доделу субвенције.
II УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА
ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА
Услови за подношење захтева
Право на Субвенцију може остварити послодавац под условом:
· да није смањивао број запослених, у последња три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев, осим у
случају нормалне флуктуације запослених;
· да над њим није покренут стечајни, односно ликвидациони поступак;
· да уредно измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање за запослене, за последња
три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев,
осим уколико је подносилац захтева новоосновани привредни субјект регистрован по основу домаћих или страних улагања, а на основу образложеног захтева надлежног органа локалне самоуправе;
· да је подносилац захтева над којим је вођен стечајни поступак и код кога је усвојен и у целости извршен план
реорганизације, успешно пословао најмање 12 месеци,
осим у случају образложеног захтева надлежног органа
локалне самоуправе;
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· да је подносилац захтева који је купио привредни субјект
над којим је окончан поступак стечаја или ликвидације,
успешно пословао најмање 12 месеци од дана куповине,
осим у случају образложеног захтева надлежног органа
локалне самоуправе;
· да је незапосленом, за кога се тражи субвенција, радни
однос на неодређено време код подносиоца захтева или
повезаног лица, престао најмање 12 месеци пре подношења захтева;
· да достави изјаву да ли постоји закључен колективни
уговор код послодавца.
Право на субвенцију за отварање нових радних места не могу
остварити:
1. државни органи, организације и други директни и индиректни корисници буџетских средстава и удружења;
2. подносиоци захтева који обављају делатности у области
експлоатације угља, такси превоза, мењачница, коцкања
и клађења, шумарства - шифре 02.0, 05.1, 05.2, 35.14,
35.23, 49.32, 92.0 и 96.9);
3. корисници средстава који нису испунили ранију уговорну обавезу према Националној служби или Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, а уговорна обавеза је истекла, као и корисници средстава чија је ранија уговорна обавеза у току,
а установи се да је редовно не извршавају;
4. привредни субјекти у тешкоћама, у смислу члана 2. став
1. тачка 5) Уредбе о правилима за доделу државне помоћи („Службени гласник РС“, број 13/2010, 100/2011,
91/2012, 37/2013 и 97/2013);
5. подносиоци захтева који запошљавају незапослена лица
којима је претходни радни однос на неодређено време
престао у периоду краћем од 12 месеци до дана подношења захтева, код послодавца који је оснивач или повезано лице са подносиоцем захтева.
Документација за подношење захтева
1. захтев са бизнис планом;
2. писана изјава подносиоца захтева о свим другим de
minimis државним помоћима које је добио у претходном трогодишњем фискалном периоду и да ли му је и по
ком основу већ додељена државна помоћ за исте оправдане трошкове или изјава подносиоца захтева да није користио државну помоћ;
3. фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у
АПР;
4. потврда банке о промету на текућем рачуну послодавца
за последња три месеца која претходе месецу у коме је
поднет захтев;
5. пореска пријава о обрачунатим и уплаћеним доприносима за обавезно социјално осигурање на зараде/накнаде,
за последња три месеца која претходе месецу у коме је
поднет захтев, оверена од стране Пореске управе;
6. завршни рачун за годину која претходи години у којој
се подноси захтев за програме којима се запошљава 5 и
више лица, односно за привредне субјекте чији је период
пословања дужи од три године, без обзира на број лица
која се запошљавају, оверен од стране Народне банке Србије, осим уколико је подносилац захтева новоосновани
привредни субјект регистрован по основу домаћих или
страних улагања на територији АП Војводине;
7. образложен захтев надлежног органа локалне самоуправе у случајевима наведеним под 3, 4. и 5. Услова за подношење захтева.
Послодавци који су поднели захтев по Јавном позиву од
31.03.2014. године, надлежној филијали НСЗ достављају Изјаву да
није дошло до промене података наведених у поднетом бизнис
плану, те да се исти може користити за овај Јавни позив.
Секретаријат задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање.
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- за запошљавање више од 10 лица - хипотека првог
реда на непокретности двоструко веће вредности
од износа субвенције или гаранција банке у вредности износа субвенције.

III ПРИОРИТЕТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА
Филијала НСЗ проверава испуњеност општих услова Јавног
позива и врши рангирање примљених захтева на основу унапред
дефинисаних критеријума (оцена бизнис плана, запошљавање
теже запошљивих категорија лица – старији од 50 година, млађи
од 30 година, особе са инвалидитетом, самохрани родитељи,
Роми, избегла и расељена лица).
У случају да више послодаваца испуњава исте критеријуме,
предност у додели субвенције имаће онај послодавац код ког постоји потписан колективни уговор.
IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
Предлог одлуке доноси директор филијале НСЗ.
Сагласност на предлог одлуке даје директор Покрајинске
службе за запошљавање.
Коначну одлуку, на основу Предлога и Сагласности, доноси
Покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Покрајински секретар).
V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА
Покрајински секретар, директор филијале НСЗ и подносилац
захтева, у року до 15 дана од дана доношења одлуке закључују
уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу
кога се врши исплата субвенције.
Документација за закључивање уговора:
- доказ о заснивању радног односа на неодређено време за
лице које се запошљава (уговор о раду и пријава на обавезно социјално осигурање);
- фотокопију картона депонованих потписа,
- две фотокопије картона депонованих потписа за наменски рачун отворен код Управе за трезор, уколико је
послодавац регистрован као привредно друштво (ДОО,
АД, ОД и командитно друштво);
- одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза;
- писани пристанак корисника средстава и жиранта за
прикупљање и обраду података о личности.

Посебним одобрењем Покрајинског секретара, послодавцима
који запошљавају више од 10 лица може се, као додатно средство
обезбеђења, одобрити заложно право на покретним стварима
троструко веће вредности од износа субвенције. Предмет заложног права на покретној имовини не могу бити возила, а покретна имовина која је предмет ручне залоге мора бити осигурана
најкраће у периоду трајања уговорне обавезе и полиса осигурања
винкулирана (пренето право коришћења) у корист Секретаријата.
Жирант може бити свако пословно способно физичко лице, не
старије од 65 година, које има редовна месечна примања на име
зараде или пензије, независно од висине примања, као и физичко
лице које самостално обавља делатност (предузетник).
Менице, у складу са Закона о платном промету („Сл.лист СРЈ“,
бр. 03/02 и 05/03 и „Сл.глсаник РС“, бр. 43/04, 62/06, 111/09 и 31/11) и
Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра
меница и овлашћења („Сл.гласник РС“, бр. 56/11), подносилац захтева мора извршити упис меница у Регистар меница и овлашћења.
VI ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА
Корисник средстава дужан је да:
1. заснује радни однос, односно закључи уговор о раду са
незапосленим лицем у складу са законом, на неодређено
време, са пуним радним временом, с тим да радни однос
траје најмање 24 месеца од дана заснивања радног односа;
2. редовно исплаћује зараде и уплаћује доприносе за обавезно социјално осигурање и доставља доказе о уплати доприноса за обавезно социјално осигурање за лица из уговора;
3. обавести филијалу НСЗ о свакој промени која је од утицаја на реализацију уговора.
Корисник средстава дужан је да току уговорне обавезе делатност обавља на територији АП Војводине.
У случају да корисник средстава не реализује обавезе дефинисане уговором, дужан је да врати износ субвенције за нереализовани део уговорне обавезе, увећан за износ законске затезне
камате од дана уплате средстава.

Средства обезбеђења уговорних обавеза су:
ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА:
1. за одобрена средства у износу до 300.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са једним
жирантом, са меничним овлашћењима,
2. за одобрена средства у износу од 300.001,00 до 650.000,00 динара – две истоветне бланко личне менице корисника средстава са два жиранта, са меничним овлашћењима (уколико корисник средстава није у могућности да обезбеди менице као
средство обезбеђења за износе до 650.000,00 динара, може
приложити било које од наведених додатних средстава обезбеђења).
3. за одобрена средства у износу од 650.001,00 динара и више –
две истоветне бланко личне менице корисника средстава са
два жиранта, са меничним овлашћењима и додатно средство
обезбеђења по избору:
- за запошљавање до 10 лица – уговорно јемство или
хипотека првог реда на непокретности двоструко
веће вредности од износа субвенције или гаранција банке у вредности износа субвенције;
- за запошљавање више од 10 лица - хипотека првог
реда на непокретности двоструко веће вредности
од износа субвенције или гаранција банке у вредности износа субвенције.
ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ:
1. за одобрена средства у износу до 650.000,00 динара – две
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима или једно од наведених додатних средстава обезбеђења;
2. за одобрена средства у износу од 650.001,00 динара и
више – две истоветне бланко соло менице, са меничним
овлашћењима и додатно средство обезбеђења по избору:
- за запошљавање до 10 лица – уговорно јемство или
хипотека првог реда на непокретности двоструко
веће вредности од износа субвенције или гаранција банке у вредности износа субвенције;
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VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Захтев са бизнис планом подноси се у два примерка, надлежној филијали НСЗ, према седишту послодавца или организационе
јединице у којој се реализује програм, лично или путем поште,
на типском обрасцу који се може добити у свакој организационој
јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.spriv.
vojvodina.gov.rs или www.nsz.gov.rs
Непотпуна документација неће се узимати у разматрање.
Све додатне информације могу се добити у организационим
јединицама НСЗ.
Рок за подношење захтева, у писарници надлежне филијале
НСЗ на територији АП Војводине, је до 14. Новембра 2014. године
до 15,00 часова.

786.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи (‘’Службени лист АПВ’’, број 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ’’, број 50/2013, 24/2014 и
42/2014 - ребаланс) Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ
САМОУПРАВАМА СА ТЕРИТОРИЈЕ AП ВОЈВОДИНЕ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА ПЛАНСКОГ УРЕЂЕЊА
ТУРИСТИЧКИХ
ТЕМАТСКИХ ЦЕЛИНА
број: 133-401-4330/2014-04
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту Секретаријат), додељује
бесповратна средства обезбеђенa Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину, активност 06,
економскa класификацијa 4632- капитални трансфери осталим
новоима власти у износу од 20.000.000,00 динара.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

НАМЕНА КОНКУРСА:
Средства су намењена за реализацију пројеката којима се:
· плански уређују тематске целине, са циљем оснаживања
туристичке понуде локалне самоуправе и
· финансира унапређење здравственог туризма применом
термоминералне воде и пелоида у Специјалним болницама.
Висина тражених средстава не може бити већа од
5.000.000,00 динара (словима:петмилионадинара).
ЦИЉ КОНКУРСА:
· Унапређење конкурентности војвођанске туристичке понуде на домаћем и иностраном тржишту;
· Јачање капацитета бањског туризма у АП Војводини;
· Јачање капацитета и инфраструктуре општина и градова које на својој територији имају Центре за рехабилитацију – бање.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са
територије АП Војводине.
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом.
Предност при одлучивању о додели средстава имају локалне
самоуправе:
1. које поседују планску документацију за уређење и реконструкцију тематских туристичких целина,
2. које у одређеној фази имају у функцији тематску целину
(започете активности на адаптацији, уређењу, започето
туристичко обележавање тематских целина и сл.),
3. које приликом реализације развојних пројеката сарађују
са акредитованим развојним агенцијама
4. које на својој територији имају Центре за рехабилитацију – бање.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:
1. Попуњен конкурсни образац;
2. Одлука органа локалне самоуправе о реализацији и суфинансирању пројекта;
3. Идејни пројекат;
4. Опис пројекта уз фото документацију.
Пријаве за Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу који се
може преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на
адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови
Сад, са назнаком: „Не отварати-Конкурс ТУРИЗАМ-ТЕМАТСКЕ
ЦЕЛИНЕ“, поштом или преко писарнице покрајинских органа.
Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 17. новембра 2014.
године до 12,00 часова.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
привреду, запошљавање и равноправност полова.
Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити позивом на
бројеве 021/487 4669, 456 790, 487 4580.

787.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014.
годину („Сл. лист АПВ“ бр. 50/2013, 24/2014 и 42/14-ребаланс),
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова р а с п и с у ј е

6. новембар 2014.
КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ
БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА
У АП ВОЈВОДИНИ
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА
ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОПРЕМАЊА
ИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА
Број: 133-401-4333/2014

Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), додељује
бесповратна средства у укупном износу од 30.000.000,00 динара,
обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП
Војводине за 2014. годину у оквиру активности 05 – Подршка
програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих
предузећа, економска класификација 4632 – Капитални трансфери осталим нивоима власти, извор финансирања 01 00 Приходи
из буџета за реализацију пројеката инфраструктурног опремања
индустријских зона у Аутономној покрајини Војводини
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена за реализацију пројеката инфраструктурног опремања индустријских зона као што су: саобраћајнице,
електроинсталације (трафо станице, ниско-напонска мрежа, јавно осветљење), водоводна и канализациона мрежа, противпожарна мрежа, телефонске инсталација, гасне инсталације и др.
ЦИЉЕВИ КОНКУРСА:
· подршка ефикаснијем инфраструктурном опремању индустријских зона;
· побољшање привредних активности;
· обезбеђивање повољнијих услова за привлачење инвестиција;
· повећање запослености.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:
· Право да конкуришу имају јединице локалне самоуправе у Аутономној покрајини Војводини са једном конкурсном пријавом, које имају израђен Главни пројекат
(пројектно-техничка документација) за инфраструктурно опремање индустријске зоне.
· Максималан износ тражених средстава не може бити
већи од 12.000.000,00 динара.
· Рок за завршетак пројекта за које се траже срeдства је
30.09.2015. године
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:
· попуњен и оверен образац пријаве на Конкурс;
· извод из Главног пројекта (део пројектно-техничке документације пројекта за који се траже средства на Конкурсу);
· потписана и оверена изјава о досадашњим улагањима
локалне самоуправе у инфраструктурно опремање индустријске зоне;
· потписана и оверена изјава да је локална самоуправа измирила доспеле обавезе према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова.
Пријаве на Конкурс се подносе искључиво на конкурсном обрасцу који се може преузети на сајту Секретаријата: www.spriv.
vojvodina.gov.rs уз које се прилаже и остала неопходна документација.
Пријаве на конкурс се достављају се у затвореној коверти на
адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
16, са назнаком на коверти: ‘’Не отварати - пријава на Конкурсинфраструктрно опремање индустријских зона“, поштом или
лично преко писарнице покрајинских органа.
Рок за подношење пријаве је до 14. новембра 2014. године до
12,00 часова.

6. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Пријаве које буду достављене након наведеног рока из претходног става, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве
послате путем факса или електронске поште неће бити узимане
у разматрање.
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова задржава право да од подносиоца пријаве затражи
додатну документацију.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар
за привреду, запошљавање и равноправност полова на предлог Комисије.
Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.
Износ одобрених средстава може бити мањи од тражених средстава.
Додатне информације у вези са Конкурсом могу се добити у
Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова или путем телефона: 021/487–4248 и 487-4250

788.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/2014) и члана
10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2014. годину (‘’Службени лист АПВ, број 50/2013, 24/2014 и
42/2014-ребаланс), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е

2. Система видео надзора на раскрсницама ради побољшања безбедности саобраћаја и грађана – градска видеонадзорна мрежа
Средства су намењена за успостављање система видео надзора на раскрсницама са надзорним центром. За ову тачку конкурса
висина тражених средстава не може бити већа од 1.500.000,00 динара. Локална самоуправа је дужна да уз пријаву на конкурс достави идејни или главни пројекат, обезбеди све неопходне услове и
сагласности за успостављање градске видеонадзорне мреже, омогући успостављање надзорног центра, као и везу са надлежном полицијском управом. Локална самоуправа је дужна да успостављени систем видеонадзора одржава у функционалном стању.
3. Система видео надзора у васпитно-образовне установе
ради повећања безбедности ученика
Систем видеонадзора по овој тачки конкурса је могуће имплементирати у основне и средње школе, као и предшколске установе. Локална самоуправа је дужна да уз пријаву на конкурс достави идејни или главни пројекат, сагласност образовне установе за
реализацију пројекта као и да омогући успостављање надзорног
центра у образовној установи. За ову тачку конкурса висина тражених средстава не може бити већа од 700.000,00 динара.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају локалне самоуправе са
територије Аутономне покрајине Војводине, за суфинасирање по свим тачакама конкурса;
2. Локална самоуправа је дужна да уз пријаву на конкурс
достави Одлуку општинског/градског већа о реализацији и суфинансирању пројекта;
3. Пријаве на конкурс подносе се на конкурсним обрасцима, који се могу преузети са сајта (www.spriv.vojvodina.
gov.rs), и са припадајућом документацијом, достављају у
затвореној коверти
на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар
Михајла Пупина број 16, са назнаком : ‘’Не отварати пријава на Конкурс из области електронских комуникација и информационог друштва ‘’, поштом или лично
преко писарнице покрајинских органа.
4. Конкурс је отворен до 14.11.2014. године до 12 часова
5. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
6. Одлука о додели средстава по истеку Конкурса објавиће
се на сајту Секретаријата, након чега ће се са Корисницима средстава закључивати уговори
7. У циљу побољшања функционалности хотспот локација и система видеонадзора Секретаријат ће на својој
страници (www.spriv.vojvodina.gov.rs) објавити техничке
препоруке.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ
СРЕДСТАВА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА ИЗ ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ
КОМУНИКАЦИЈА И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, (у даљем тексту Секретаријат) додељује
бесповратна средства у укупном износу од 23.239.968,70 динара, обезбеђених Покрајинском скупштинском одлуком о буџету
Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину Активност 7
Подршка развоју саобраћаја и телекомуникација у Аутономној
Покрајини Војводини, економска класификација 463 – Капитални трансфери осталим нивоима власти, из извора финансирања
01 00 Приходи из буџета, 01 02 Приходи из буџета – наменски
приходи и 13 02 Нераспоређен вишак прихода из ранијих година
– наменски приходи, локалним самоуправама у АП Војводини за
унапређење и развој електронских комуникација и информационог друштва.
ПРЕДМЕТ КОНКУРСА ЈЕ СУФИНАНСИРАЊЕ
УСПОСТАВЉАЊА:
1. Хотспот локација у општинама и градовима у АП Војводини које ће грађанима омогућити слободан приступ интернету
Локалне самоуправе могу конкурисати за највише 5 хотспот
локација. За ову тачку конкурса висина тражених средстава не
може бити већа од 100.000,00 динара по хотспот локацији. Средства су опредељена са циљем да омогуће грађанима коришћење
једне или више хотспот локација за јавни бесплатан приступ
интернету. Локална самоуправа је дужна да уз пријаву на конкурс достави идејни или главни пројекат, као и да обезбеди све
неопходне услове и сагласности за успостављање хотспот локација. Бесповратна средства се могу користити искључиво за успостављање хотспот локација. Локална самоуправа је дужна да
успостављене локације одржава у функционалном стању.
Хотпост локација у смислу овог конкурса је: главни трг, шеталиште, парк, отворени простор аутобуске и железничке станице,
јавни простор испред општинске управе, јавна плажа, јавна туристичка локација, јавна места од историјског и културног значаја и друге значајне локације.
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Информације у вези са Конкурсом могу се добити позивом на
бројеве 021/4874316, 487 4324.

789.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/2014) и члана 10.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014.
годину („Службени лист АПВ“, број 50/2013, 24/2014 и 42/2014 –
ребаланс), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање
и равноправност полова, р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА СА
ТЕРИТОРИЈЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ ЗА
ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ТУРИЗМА
Број: 133-401-4329/2014-04
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту Секретаријат), додељује
бесповратна средства обезбеђенa Покрајинском скупштинском
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одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину, активност 06,
економскa класификацијa 4819 – Дотације осталим непрофитним
институцијама у износу од 5.000.000,00 динара, за реализацију
пројеката из области туризма.
ЦИЉЕВИ КОНКУРСА:
1. Подршка активностима у вези са организовањем и
учешћем на наступајућим туристичко-привредним манифестацијама од значаја за АП Војводину, које ће се
одржати најкасније до 30. јуна 2015. године;
2. Унапређење пословања кроз набавку добара за пружање
додатних садржаја туристима у сврху активног одмора;
3. Подршка активностима за спровођење стручних усавршавања запослених у туризму.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају непрофитне организације са територије АП Војводине које својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса,
2. Подносилац пријаве може аплицирати само са једним
пројектом, а висина тражених средстава не може бити
већа од 400.000,00 динара.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:
1. Попуњен конкурсни образац;
2. Фотокопија Решења о регистрацији подносиоца;
3. Фотокопија Потврде о пореском идентификационом
броју (ПИБ);
4. Фотокопија картона депонованих потписа;
5. Средства гаранције уредног извршавања обавеза: две
истоветне бланко соло менице регистроване од стране
пословне банке (прилаже се приликом потписивања уговора).
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
привреду, запошљавање и равноправност полова.
Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.
Након донете одлуке, подносилац ће са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова потписати уговор којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе.
Рок за подношење пријаве на Конкурс је до 17. новембра 2014.
године до 12,00 часова.
Пријаве на Конкурс чине саставни део Конкурса и могу преузети са web адресе www.spriv.vojvodina.gov.rs. Пријаве на Конкурс
достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: «Не отварати
-ТУРИЗАМ–ДОТАЦИЈЕ», поштом или лично преко писарнице
покрајинских органа.
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на телефоне: 021/456-790, 487-4580, 487-4669.
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6. новембар 2014.

динара (словима:двамилионадинара) обезбеђеним Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину, Активност 16 - на економској класификацији
481 – дотације невладиним организацијама, 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00
Приходи из буџета, непрофитним организацијама/удружењима
грађана ради реализације пројеката из области унапређења положаја Рома и Ромкиња.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
· Подршка програмима и активностима којима се афирмише имплементација и примена Стратегије за унапређивање положаја Рома на територији АП Војводине, са
циљем интеграције Рома и Ромкиња у друштвене токове.
· Оснаживање Рома и Ромкиња, лидера/ки ромских непрофитних организација/удружења грађана за укључивање
у процесе доношења одлука, планирање и спровођење
стратешких планова, пре свега на локалном нивоу.
· Промоција и интегрисање принципа родне равноправности у ромској, али и у већинској заједници, посебно
јавним акцијама и кампањама које имају за циљ подизање свести јавности;
· Подршка активностима у вези са обукама ради лакшег
проналажења посла, стицање нових знања и вештина,
промовисање предузетништва код Рома и Ромкиња.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ::
1. Право учешћа на Конкурсу имају непрофитне организације/удружења грађана са територије АП Војводине које
својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса.
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од
250.000,00 динара (двестотинепедесетхиљададинара).
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:
· Попуњен конкурсни образац уз опис пројекта и активности којима ће се унапредити положај Рома и Ромкиња
са планом утрошка средстава-буџетом пројекта
· Решење о регистрацији подносиоца пријаве,
· Фотокопија решења о ПИБ-у.
Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу, који
се може преузети са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају у затвореној коверти на
адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина
број 16, са назнаком на лицу коверте: ‘’Не отварати - пријава на
Конкурс за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња“, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.
Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014. годину („Службени лист АПВ“, број 50/2013, 24/14 и
42/14-ребаланс), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е
ЈАВНИКОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
РОМСКИМ НЕПРОФИТНИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРЖЕЊИМА ГРАЂАНА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА
РОМА И РОМКИЊА
Број: 133-401-4313/2014-06
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства непрофитним
организацијама/удружењима грађанима у износу од 2.000.000,00

Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
привреду, запошљавање и равноправност полова на предлог Комисије.
Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА:
Корисник коме се одобре средства, у обавези је да као средство
гаранције уредног извршења обавеза достави Секретаријату две
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима, регистроване у пословној банци.
Рок за подношење пријаве је до 14. новембра 2014. године, до
12 часова.
Све додатне информације могу се добити на телефон 021/487
4277, 021/487 42 55.

6. новембар 2014.
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Рок за подношење пријаве је до 14. новембра 2014. године, до
12 часова.

На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, 37/2014) и члана 10.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014.
годину („Службени лист АПВ“, број 50/2013; 24/2014 и 42/2014 –
ребаланс ), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање
и равноправност полова, р а с п и с у ј е
ЈАВНИКОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
И ОСТАЛИМ НЕПРОФИТНИМ ИНСТИТУЦИЈАМА
ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ
ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ
И СТАРИМ ЗАНАТИМА,
ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕБРОЈ 133-401-4327/2014-03
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту Секретаријат ), додељује
бесповратна средства, обезбеђена Покрајинском скупштинском
одлуком о буџету АП Војводине за 2014. годину, активност 11,
економска класификација 4819 – дотације осталим непрофитним
интитуцијама у износу од 4.000.000,00 динара (словима: четиримилионадинара) у циљу развоја и ревитализације послова који се
сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у АП Војводини.
ЦИЉЕВИ КОНКУРСА:
· подршка програмима и активностима усмереним на набавку опреме и/или материјала којима ће се омогућити и
унапредити рад на очувању уметничких и старих заната;
· подршка програмима за обучавање кадрова за вршење
старих заната и обезбеђивање потребне литературе и
различитих наставних средстава и учила за исте.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:
1. Право учешћа на Конкурсу имају регистроване невладине организације и остале непрофитне институције са територије АП Војводине.
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од
300.000,00 (словима: тристотинехиљада динара).
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ:
Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу који се
може преузети у Секретаријату или са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs
Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа, са назнаком: „Не отварати ЈАВНИ
КОНКУРС – СТАРИ ЗАНАТИ-НВО“, поштом или преко писарнице покрајинских органа.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, као
ни документација подносиоца који нису испунили раније уговорену обавезу према Секретаријату.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
привреду, запошљавање и равноправност полова на предлог Комисије.
Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА:
Корисник коме се одобре средства, у обавези је да као средство
гаранције уредног извршења обавеза достави Секретаријату две
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима, регистроване у пословној банци.

Све додатне информације могу се добити на телефон 021/487 46 68.
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На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, број 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине
за 2014. годину („Службени лист АПВ“, број 50/2013, 24/2014 и
42/2014-ребаланс), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, р а с п и с у ј е
ЈАВНИКОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА
НЕПРОФИТНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА/УДРУЖЕЊИМА
ЖЕНА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА
У ОБЛАСТИ РАВНОПРАВНОСТИ ПОЛОВА
СА ЦИЉЕМ УНАПРЕЂЕЊА ПОЛОЖАЈА ЖЕНА
У АП ВОЈВОДИНИ
Број: 133-401-4164/2014-05
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у износу од
6.000.000,00 динара (словима: шестмилионадинара) обезбеђеним
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за
2014. годину Активност 12, економска класификациа 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета, непрофитним организацијама/
удружењима грађана ради реализације пројеката из области равноправности полова.
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
· Подршка програмима којима се подстиче економско оснаживање и едукација жена;
· Подршка активностима у вези са обукама ради лакшег
проналажења посла, стицања нових знања и вештина,
промовисања предузетништва, унапређења волонтерског рада и сл;
· Подршка програмима који се баве превенцијом и сузбијањем насиља над женама;
· Подршка програмима и активностима којима се унапређује сарадња цивилног и јавног сектора у области
равноправности полова;
· Подршка програмима и активностима којима се јачају
капацитети удружења жена, нарочито удружења и непрофитних организација чији су програми усмерени на
рањиве групе жена;
· Подршка програмима којима се промовише родна равноправност, нарочито јавним акцијама и кампањама за
подизање свести о теми родне равноправности, као и
елиминисању предрасуда и стереотипа о улози жена и
мушкараца у породици и друштву.
УСЛОВИ КОНКУРСА:
1. Право учешћа на Конкурсу имају непрофитне организације/удружења жена са територије АП Војводине које
својим програмима афирмишу и подстичу циљеве Конкурса.
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од
300.000,00 динара (тристохиљададинара).
3. Непрофитне организације/удружења женa са територије
АП Војводине која нису испунила раније уговорену обавезу, а уговорена обавеза је истекла, према Покрајинском
секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, изузети су од права на доделу средстава.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:
·
·
·
·

решење о регистрацији подносиоца пријаве;
фотокопију решења о ПИБ-у;
попуњен конкурсни образац уз опис пројекта и
буџет пројекта.
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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу који се
може преузети у Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови Сад, Булевар Михајла
Пупина број 16, спрат II, канцеларија 19 или са сајта www.spriv.
vojvodina.gov.rs. и достављају са припадајућом документацијом, у
затвореној коверти на наведену адресу са назнаком: “Не отварати
- Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним
организацијама/удружењима жена за финансирање пројеката у
области равноправности полова са циљем унапређења положаја
жена у АП Војводини“.
Неће се узимати у разматрање неблаговремене и непотпуне или
неправилно попуњене пријаве, пријаве које нису поднете од стране овлашћених лица, као ни пријаве које нису предмет Конкурса.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
привреду, запошљавање и равноправност полова на предлог Комисије.
Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.
Након донете одлуке о финансирању одређеног пројекта, подносилац пројекта ће са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова потписати уговор
којим ће се дефинисати међусобна права и обавезе.
ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА:
Корисници средстава предају даваоцу средстава две бланко
соло менице, са меничним овлашћењем, регистровану у својој
пословној банци, на име гаранције уредног извршавања обавеза
према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и
равноправност полова, по основу Уговора о додели средстава.
Рок за подношење конкурсне документације је до 14. новембра
2014. године до 12.00 часова.
Све додатне информације у вези са реализацијом Конкурса
могу се добити на телефон 021/487-4304.

793.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“ бр. 37/2014) и члана 10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџета АП Војводине за 2014.
годину („Сл. лист АПВ“ бр. 50/2013, 24/2014 и 42/2014-ребаланс),
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова р а с п и с у ј е
JАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ПРЕДУЗЕТНИЦИМА,
МИКРО И МАЛИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ
ТРОШКОВА НАБАВКЕ МАШИНА И ОПРЕМЕ
Број: 133–401–4332/2014
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова (у даљем тексту: Секретаријат), додељује
бесповратна средства у укупном износу од 100.000.000,00 динара, обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о буџету
АП Војводине за 2014. годину у оквиру активности 05 – Подршка
програмима развоја привреде, предузетништва, малих и средњих
предузећа, економска класификација 4542 – Капиталне субвенције
приватним предузећима, извор финансирања 01 00 Приходи из
буџета и 13 00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година.
Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи.

6. новембар 2014.

НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена за субвенционисање трошкова набавке
машина и опреме.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:
Право да конкуришу имају предузетници, микро и мала правна
лица ради унапређења своје делатности, јачања конкурентности
и капацитета под следећим условима:
· да су регистровани и имају седиште на територије Аутономне покрајине Војводине;
· да су позитивно пословали у 2013. години;
· да уредно уплаћују обавезе јавних прихода.
Средства за субвенционисање трошкова набавке машина и опреме се одобравају на основу достављеног предрачуна или понуде добављача/продавца машине или опреме.
Подносилац пријаве може да учествује на Конкурсу са највише
једном пријавом.
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ:
1) Попуњен образац пријаве са изјавом о тачности података;
2) Предрачун или понуда добављача/продавца машине или
опреме;
3) Потписана и оверена писмена изјава о раније примљеним de minimis државним помоћима;
4) Фотокопија Извода о регистрацији привредног субјекта
из АПР;
5) Уверење надлежне организационе јединице пореске управе да је подносилац пријаве измирио све доспеле обавезе јавних прихода закључно са другим кварталом 2014.
године;
6) Фотокопија потврде о регистрацији редовног годишњег
финансијског извештаја за 2013. годину (доказ о позитивном пословању);
7) Бруто биланс (закључни лист) са исказаним рачуном
203-купци у иностранству, за 2013. годину (уколико је
подносилац пријаве на Конкурс извозник);
8) Потписана и оверена писмена изјава подносиоца пријаве на Конкурс да подносилац пријаве има запослену
особу/е са инвалидитетом и Решење о процењеној радној способности које издаје Национална служба за запошњавање (уколико подносилац пријаве на Конкурс има
запослену особу/е са инвалидитетом).
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА
Предузетник, микро и мала правна лица којима средства буду
одобрена дужна су да приликом потписивања уговора са Покрајинским секретаријатом за привреду, запошљавање и равноправност полова доставе:
- две истоветне бланко соло менице са меничним
овлашћењем уколико је одобрени износ средстава до
650.000,00 динара;
- гаранцију банке у вредности износа субвенције или хипотеку првог реда на непокретности двоструке веће
вредности од износа субвенције уколико је одобрени износ субвенције већи од 650.000,00 динара.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
привреду, запошљавање и равноправност полова на предлог Комисије.
Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.
Додељена субвенција по предузетнику, микро или малом правном лицу не може бити већа од 1.000.000,00 динара (са ПДВ).
Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава.
Корисник којем су додељена средства, закључиће уговор са
Секретаријатом у којем ће бити регулисана међусобна права и
обавезе, као и начин правдања одобрених средстава.

6. новембар 2014.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ АПВ

Предности приликом одлучивања имају предузетници/правна лица
· којима су оснивачи жене и/или који су у власништву или
већинском власништву жена;
· који обављају производну делатност;
· који су извозно оријентисани;
· који запошљавају особе са инвалидитетом.
Пријаве на Конкурс се подносе искључиво на конкурсном обрасцу који се може преузети на сајту Секретаријата: www.spriv.
vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом, достављају у
затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Булевар Михајла
Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „Не
отварати – пријава на Конкурс из области предузетништва“, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.
Рок за доставу документације је до 14. новембра 2014. године,
до 12,00 часова.
Пријавe које се доставе након наведеног рока, пријаве са непотпуном документацијом, пријаве послате путем факса или електронске поште, непотписане, некомплетне и неоверене, неће се
узимати у разматрање.
Правна лица организована као привредно друштво (ДОО, АД,
ОД и командитно друштво) у обавези су да пре закључења Уговора, отворе посебан наменски рачун код Управе за трезор.
Привредним субјектима у тешкоћама не може се доделити de
minimis државна помоћ у смислу члана 95. став 2. тачка 3. Уредбе
о правилима за доделу државне помоћи („Сл. гл. РС“, бр. 13/10,
100/11,91/12, 37/13 и 97/13).
Информације у вези са Конкурсом могу се добити у Секретаријату на бројеве телефона 021/487-4248 или 021/487-4250.

794.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ“, бр. 37/2014), члана 10.
Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2014.
годину („Службени лист АПВ“, бр.50/2013; 24/2014 и 42/2014 – ребаланс ), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, (у даљем тексту: Секретаријат), р а с п и с у ј е
ЈАВНИКОНКУРС
ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА,
МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА
ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ
ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ
УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА,
ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ
Број: 133-401-4326/2014
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова додељује бесповратна средства обезбеђена
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за
2014. годину, Активност 11 - 454 - субвенције приватним предузећима, 4541-текуће субвенције приватним предузећима у износу
од 2.000.000,00 динара и 4542-капиталне субвенције приватним
предузећима у износу од 3.000.000,00 динара, из извора финансирања 01 00 Приходи из буџета.
Конкурс представља основ за доделу државне помоћи мале
вредности (de minimis државна помоћ).
ЦИЉЕВИ ФИНАНСИРАЊА:
· Подршка пројектима који ће путем инвестиционих улагања
у опрему обезбедити унапређење и развој процеса производње у области старих заната ( капиталне субвенције );
· Подршка набавци производног материјала како би се помогло да оживе готово нестале вештине појединих старих заната (текуће субвенције ).
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ:
· Право учешћа имају предузетници, микро и мала правна
лица ( у даљем тексту: предузетник/правно лице ) из сектора послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности на територији АП Војводине, регистровани у Агенцији за привредне регистре.
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· Предузетник/правно лице може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може
бити већа:
- од 150.000,00 динара за текуће субвенције
- од 300.000,00 динара за капиталне субвенције
ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ::
Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсном обрасцу који се
може преузети у Секретаријату или са сајта www.spriv.vojvodina.gov.rs
Пријаве на Конкурс са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, Нови
Сад, Булевар Михајла Пупина 16, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа, са назнаком: „Не отварати – ЈАВНИ КОНКУРС – СТАРИ ЗАНАТИ-СУБВЕНЦИЈЕ“, поштом или
преко писарнице покрајинских органа.
Предузетник/правно лице корисник државне помоћи дужан
је да достави писану изјаву о свим другим de minimis државним
помоћима које су му додељене у текућој и претходне две фискалне године у смислу чл. 97 став 1. Уредбе о правилима за доделу
државне помоћи (‘’Службени гласник РС’’, бр. 13/10, 100/11,91/12,
37/13 и 97/13 ).
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати, као
ни документација подносиоца који нису испунили раније уговорену обавезу према Секретаријату.
ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:
Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за
привреду, запошљавање и равноправност полова на предлог Комисије.
Одлука о додели средстава биће објављена на сајту Секретаријата.
СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА:
Корисник коме се одобре средства, у обавези је да као средство
гаранције уредног извршења обавеза достави Секретаријату две
истоветне бланко соло менице, са меничним овлашћењима, регистроване у пословној банци.
Рок за подношење пријаве је до 14. новембра 2014. године, до
12 часова.
Све додатне информације могу се добити на телефон 021/487-4668.

795.
На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Службени лист АПВ”, број 37/2014) и члана
10. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за
2014. годину (‘’Службени лист АПВ, број 50/2013, 24/14 и 42/14-ребаланс), Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и
равноправност полова, р а с п и с у ј е
JAВНИ КОНКУРС
ЗА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ И ФИНАНСИРАЊЕ
ПРОЈЕКАТА КОЈИ ДОПРИНОСЕ ПРОМОЦИЈИ,
ПОПУЛАРИЗАЦИЈИ И ЕДУКАЦИЈИ
У ОБЛАСТИ ЕЛЕКТРОНСКИХ КОМУНИКАЦИЈА
И ИНФОРМАЦИОНОГ ДРУШТВА
НА ТЕРИТОРИЈИ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ
ВОЈВОДИНЕ
Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, додељује бесповратна средства у износу од
6.000.000,00 динара (словима: шестмилионадинара), обезбеђених
Покрајинском скупштинском одлуком о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2014. годину Активност 7 Подршка развоју
саобраћаја и телекомуникација у Аутономној Покрајини Војво-
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дини, економска класификација 4819 – дотације осталим непрофитним институцијама, из извора финансирања 01 00 Приходи из
буџета, непрофитним организацијама/удружењима грађана ради
реализације пројеката из области електронских комуникација и
информационог друштва.
Развој информационог друштва и примена информационо комуникационих технологија (у даљем тексту:
ИКТ) доприноси развоју у свим аспектима друштва.
У оквиру Европске уније ИКТ су препознате као главни фактор
утицаја на економски раст и иновативност, а међу седам водећих
иницијатива економске стратегије Европа 2020 налази се „Дигитална агенда за Европу”, што показује значај који ИКТ имају
у развоју модерне економије. Дигиталну агенду за Србију чине
Стратегија развоја електронских комуникација у Републици Србији од 2010. до 2020. године („Службени гласник РС”, број 51/10)
и Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године („Службени гласник РС”, број 51/10).
Циљеви суфинансирања и финансирања су:
- Подршка пројектима који се односе на организацију конференција и других догађаја (семинари, радионице, округли столови и слично), који доприносе промоцији, популаризацији и едукацији у области електронских комуникација и информационог друштва ;
- Подршка пројектима који укључују грађане АП Војводине у развој информационог друштва, развој знања и
вештина повезаних са ИКТ, јачање улоге ИКТ у систему
образовања;
- Подршка пројектима и активностима удружења грађана
за јачање сопствених капацитета у области ИКТ.
Услови Конкурса:
1. Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана са
седиштем на територији АП Војводине, а која својим
циљевима афирмишу и подстичу области из овог Конкурса;
2. Подносилац може аплицирати само са једним пројектом, а висина тражених средстава не може бити већа од
500.000,00 динара;
3. Удружења грађана са територије АП Војводине, која
нису испунила раније уговорену обавезу према Покрајинском секретаријату за привреду, запошљавање и
равноправност полова, а уговорена обавеза је истекла,
изузети су од права на доделу средстава.
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4. Пријаве на Конкурс подносе се на конкурсним обрасцима, који се могу преузети са сајта www.spriv.vojvodina.
gov.rs, и са припадајућом документацијом, достављају
у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина број 16, са
назнаком на лицу коверте: ‘’Не отварати - пријава на Jaвни конкурс за удружења грађана за суфинансирање и финансирање пројеката који доприносе промоцији, популаризацији и едукацији у области електронских комуникација и информационог друштва на територији Аутономне покрајине Војводине”, поштом или лично преко писарнице покрајинских органа.
5. Подносилац пријаве доставља следећу документацију:
решење о регистрацији подносиоца пријаве, фотокопију
решења о ПИБ-у, попуњене конкурсне обрасце уз опис
пројекта, фотокопију извода из статута удружења грађана у коме се наводе циљеви организације;
6. Рок за подношење пријаве је 14. 11. 2014. године, до
12,00 часова;
7. Неблаговремене и некомплетне пријаве неће се разматрати.
8. Одлуку о додели средстава доноси покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправност полова,
по истеку Конкурса, а након извештаја Комисије. Одлука ће бити објављена на сајту Секретаријата, након чега
се подносилац позива да потпише уговор. Приликом потписивања уговора корисник средстава дужан је да преда Секретаријату две бланко соло менице, са меничним
овлашћењем, регистроване у својој пословној банци, на
име гаранције уредног извршавања обавеза. Уколико се
подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање
уговора у року од 3 дана од дана обавештења да му је
пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.
9. Начин писања предлога пројекта: Предлог пројекта доставља се на прописаним обрасцима на српском језику.
10. Остала правила конкурса, комплетно упутство као и додатне информације за подносиоце пријава, налазе се у
оквиру следећих докумената: Oбрасца за опис пројекта,
обрасца за наративни опис буџета, који су саставни део
конкурса. Наведена документа могу се преузети искључиво у електронској форми са интернет презентације секретаријата: www.spriv.vojvodina.gov.rs
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Конкурс за јачање улоге цивилног друштва у припреми и спровођењу јавних политика.
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Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за
запошљавање незапослених лица у АП Војводини у
2014. години;
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за
реализацију пројеката планског уређења туристичких
тематских целина;
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама у АП Војводини за реализацију пројеката инфраструктурног опремања индустријских зона;
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за
суфинансирање пројеката из области електронских
комуникација и информационог друштва;
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним институцијама/удружењима са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката у области туризма;
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава
ромским непрофитним организацијама/удружењима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња;
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава невладиним организацијама и осталим непрофитним
институцијама за развој и ревитализацију послова
који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности на територији
Аутономне покрајине Војводине;
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава непрофитним организацијама/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена у АП
Војводини;
Јавни конкурс за доделу средстава предузетницима,
микро и малим правним лицима за субвенционисање
трошкова набавке машина и опреме;
Јавни конкурс за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лицаод интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и
старим занатима, односно пословима домаће радиности;
Јавни конкурс за удружења грађана за суфинансирање и финансирање пројеката који доприносе промоцији, популаризацији и едукацији у области електронских комуникација и информационог друштва на
територији Аутономне покрајине Војводине.
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