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На основу члана 3. Одлуке о условима, начину и критеријумима за доделу средстава Покрајинског 
секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката на територији Аутономне Покрајине 
Војводине који се финансирају из фондова Европске уније у  2013. години („Службени лист АПВ“, број  
38/2013) Покрајински секретаријат за финансије  расписује 

 ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПОКРАЈИНСКОГ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ФИНАНСИЈЕ У 
2013. ГОДИНИ ЗА УЧЕШЋЕ У СУФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ФОНДОВА 

ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ   

На основу Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне Покрајине Војводине за 2013. годину 
(„Службени лист АПВ“, број 39/2012 и 26/2013), Финансијског плана Покрајинског секретаријата за 
финансије за 2013. годину и Одлукe о условима, начину и критеријумима за доделу средстава 
Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у суфинансирању пројеката на територији 
Аутономне Покрајине Војводине  који се финансирају из фондова Европске уније у 2013. години 
(„Службени лист АПВ“, број 38/2013), Покрајински секретаријат за финансије (у даљем тексту: 
Секретаријат)  додељује бесповратна средства у укупном износу до 177.863.427,70 динара (словима: 
стотинуседамдесетседаммилионаосамстотинашездесеттрихиљадечетиристотинедвадесетседам 
динара и 70/100) за учешће у суфинансирању  пројекaта на територији Аутономне Покрајине Војводине 
(у даљем тексту: АП Војводина) који се финансирају из фондова Европске уније и којима се финансира 
делатност од општег,  односно јавног интереса. 

Додела средстава по овом јавном конкурсу вршиће се у складу са Одлуком о условима, начину и 
критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за финансије за учешће у 
суфинансирању пројеката на територији Аутономне Покрајине Војводине који се финансирају из 
фондова Европске уније у  2013. години (у даљем тексту: Одлука).  

I) ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ  КОНКУРСУ 

Право учешћа на  јавном конкурсу имају  следећи субјекти: 

1. Јавна предузећа и организације чији је оснивач Република Србија, АП Војводина, односно 
јединица локалне самоуправе са седиштем на територији АП Војводине, а које нису индиректни 
корисници средстава  буџета Републике Србије и буџета локалне власти и то за  пројекте  
којима се финансира делатност од општег интереса утврђена у члану 2. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник РС“,  број 119/2012). 

2. Јединице локалне самоуправе са територије АП Војводине и индиректни корисници буџета 
јединица локалне самоуправе, као и индиректни корисници буџета Републике Србије чије је 
седиште на територији АП Војводине и  

3. Остали корисници над којима Република Србија, односно локална власт има директну или 
индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном одбору, 
друга правна лица у којима јавна средства чине више од 50% укупних прихода остварених у 
претходној пословној години, као и јавне агенције и организације на које се примењују прописи 
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о јавним агенцијама, са седиштем на територији АП Војводине за пројекте  којима се финансира 
делатност  од општег, односно јавног  интереса. 

Субјекат може конкурисати за недостајући износ средстава на име суфинансирања искључиво 
сопственог буџета на пројекту за који конкурише, а не и буџета осталих партнера на пројекту.   

За индиректне кориснике буџета локалне самоуправе подносилац пријаве је општина, односно град.  

II) ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА  ЈАВНИ КОНКУРС 

A) ОСНОВНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:  
 
1. попуњен образац пријаве за доделу бесповратних средстава Покрајинског секретаријата за 

финансије за учешће у суфинансирању пројеката  који се финансирају из фондова Европске 
уније у 2013. години (у даљем тексту: Пријава);  

2. попуњен образац изјаве за доделу средстава потписан и оверен од стране одговорног лица (у 
даљем тексту: Изјава);  

3. оверена фотокопија документа (преведеног на српски језик од стране овлашћеног судског 
тумача) којим се доказује да је за Пројекат из фондова ЕУ закључен уговор са Европском 
комисијом;  

4. оверена фотокопија пројекта и буџета пројекта; 
5. пројектована динамика реализације  пројекта са висином и структуром трошкова по фазама 

реализације; 
6. план набавки који се спроводи ради реализације пројекта;  
7. документација о отвореном наменском динарском рачуну за потребе реализације пројекта;  
8. фотокопија обрасца Оверени потпис лица овлашћених за заступање – ОП образац; 
9. фотокопија решења о пореском идентификационом броју (ПИБ-у);  
10. фотокопија картона депонованих потписа  и  
11.  потврде о измиреним пореским обавезама не старије од 30 дана издате од надлежних органа. 

Основну документацију подносе сви субјекти који учествују на јавном конкурсу .  

Б) ДОДАТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:   

Учесници на јавном конкурсу из  одељка I)  тачка 1. овог конкурса подносе и : 

1. оверену потврду о регистрацији и  

2. оверену фотокопију акта о оснивању. 

Учесници на конкурсу из  одељка I)  тачка 3. овог конкурса подносе и : 

1. оверену потврду о регистрацији и 

2. оверени акт којим се доказује право учешћа на конкурсу (оверена фотокопија одлуке о 
оснивању, односно  фотокопија овереног завршног  рачуна / финансијског извештаја за 
претходну годину). 

IV) КОНКУРСНИ ОБРАСЦИ 

Пријава на јавни конкурс подноси се у једном примерку на обрасцима  Пријаве и Изјаве. 

 Учесници на конкурсу из  одељка I):  

 тачка 1. овог конкурса, подносе  захтеве на обрасцу Пријаве – П1 и обрасцу Изјаве – И1;  

 тачка 2. овог конкурса подносе захтеве на обрасцу Пријаве – П2 и обрасцу Изјаве – И2 и 

 тачка 3. овог конкурса подносе захтеве на обрасцу Пријаве – П3 и обрасцу Изјаве – И3.  

 
Конкурсни обрасци Пријаве и Изјаве, Упутство за попуњавање обрасца Пријаве  и Одлука, могу се 
преузети са интернет странице Секретаријата http://www.psf.vojvodina.gov.rs/Konkurs.html   или у 
просторијама Секретаријата, Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, спрат III, канцеларија број  1. 

http://www.psf.vojvodina.gov.rs/Konkurs.html


 

 3 

V) НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ НА ЈАВНИ КОНКУРС 

Попуњен образац Пријаве и Изјаве са осталом потребном документацијом подноси се почев од 
наредног дана од дана објављивања јавног конкурса  у „Службеном листу Аутономне Покрајине 
Војводине“, закључно са 30. новембром 2013. године на адресу: Покрајински секретаријат за 
финансије, 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком:  „Не отварати – пријава на Јавни 
конкурс за суфинансирање пројеката из фондова Европске уније“.  

Један субјекат може конкурисати за више пројеката. 

Неће се разматрати пријаве поднете од  субјеката којима није утврђено право да конкуришу, 
неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису поднете на утврђеном обрасцу. 

Конкурсна документација се не враћа.  

VI)  ДОДЕЉИВАЊЕ СРЕДСТАВА 

Комисија за разматрање пријава вршиће вредновање и оцену поднетих пријава по критеријумима 
утврђеним чланом 10.  Одлуке, сачинити образложени предлог за доделу средстава по јавном конкурсу 
и доставити га покрајинском секретару за финансије ( у даљем тексту: Секретар). О додели средстава 
Секретар одлучује решењем. На основу решења Секретара, Секретаријат и корисник средстава ће 
закључити  уговор о додели средстава којим ће се регулисати права и обавезе обе уговорне стране. 

Средства ће се додељивати по редоследу пријема до износа средстава предвиђених за ове намене и 
то:  

1. за финансирање пројеката субјектима наведеним у одељку I) тачка 1. на економској 
класификацији 451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама до  
76.000.000,00  динара; 

2. за финансирање пројеката субјектима наведеним у одељку I) тачка 2. на економској 
класификацији 463 – Трансфери осталим нивоима власти до  73.363.427,70  динара;  

3. за финансирање пројеката субјектима наведеним у одељку I) тачка 3. на економској 
класификацији 465 – Остале донације и трансфери до 28.500.000,00  динара. 

У циљу обезбеђења наменског коришћења одобрених средстава,  подносилац пријаве је у обавези да 
приликом потписивања уговора Секретаријату доставе три бланко менице са меничним овлашћењем 
уписаним у регистар код Народне банке Србије. Средства обезбеђења подносе сви корисници 
средстава,  осим јединица  локалне самоуправе.  

Све детаљније  информације могу се добити у Секретаријату позивом на следеће бројеве телефона :  
021/487-47-20, 021/487-43-27 и 021/457-719, као и електронским путем на e-mail: 
dragan.buric@vojvodina.gov.rs  и  miodrag.zakic@vojvodina.gov.rs  

 

 

                                      

   

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
Зоран Радоман 
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