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УВОД

Покрајински  секретаријат  за  регионални  развој,  међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу, у оквиру својих надлежности утврђеним
чланом  38.  став  1.  Покрајинске  скупштинске  одлуке  о  покрајинској
управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014,  54/2014-други пропис, 37/2016 и
29/2017),  предлаже  и  подржава  мере  у  области  изградње  система
локалне  самоуправе,  међуопштинског  повезивања,  унапређења  и
уједначавања капацитета и модернизације рада локалне администрације,
координира и промовише сарадњу органа покрајинске управе и органа
локалне  самоуправе  на  њеној  територији  у  области  остваривања
међурегионалне и прекограничне сарадње, прати и анализира стање у
области локалне самоуправе и на основу утврђеног стања пружа стручну
помоћ јединицама локалне  самоуправе  са  крајњим циљем подстицања
регионалног  развоја  и  у  складу  са  наведеним  надлежностима
суфинансираће  у  2019.години  пројекте  који  доприносе  реализацију
пројеката  који  доприносе  развоју  ефикасне  и  модерне  локалне
самоуправе у функцији грађана и привреде.

Током  процеса  придруживања  Србије   ЕУ,  потребно  је  пружити
пуну подршку локалним заједницама у правцу усмеравања средстава за
повећање  њихових   развојних  капацитета,  те  је  циљ  Конкурса
Регионални  развој  политике  планирања  и  координације  свих  нивоа
власти  и  јачање  институционалног  оквира  за  спровођење  регионалне
политике, путем пројектних активности које треба да допринесу: 

 Реализацији пројеката од стратешког значаја за локални и
регионални развој

 Изради  пројектно  техничке  документације  за  индустријске
зоне

 Изради студија изводљивости за стратешке пројекте

Средства  опредељена  за  Конкурс  обезбеђена  су  Покрајинском
скупштинском одлуком о буџету АП Војводине за 2019. годину („Сл. лист
АПВ“, број 60/2018) у укупном износу од 24.257.298,99 динара у оквиру
функције  411,  економска  класификација  463,   Трансфери  осталим
нивоима власти.

Покрајински  секретаријат  за  регионални  развој,  међурегионалну
сарадњу  и  локалну  самоуправу  суфинансираће  до 85  %  од  укупне
вредности пројекта. Највиши износ средстава која могу бити одобрена
од  стране  Секретаријата  по  појединачном  пројекту  је 1.000.000,00
динара. Преостали  износ  средстава  мора  обезбедити  подносилац
пројекта из сопствених извора, средстава партнера или из других извора.

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



1. ПРАВИЛА КОНКУРСА

1.1. Право учешћа на конкурсу

А) Право учешћа на конкурсу као подносиоци пројекта имају јединице
локалне  самоуправе које испуњавају следеће услове:
 Да  су  јединице  локалне  самоуправе  (градови  и  општине)  са

територије АП Војводине.
 Да су директно одговорне за припрему и релизацију пројекта.
 Да  су  извршиле  своје  обавезе  у  погледу  правдања  средстава,

финансијског  и  наративног  извештавања  по  уговорима  које  су
раније  потписани са  Покрајинским  секретаријатом  регионални
развој,   а  којима  су  истекли  рокови  за  коначно  наративно  и
финансијско извештавање.

Б) Јединице локалне самоуправе које су подносиоци пројекта могу да
конкуришу  у  партнерству  са  једном  или  више  јединица  локалних
самоуправа са територије АП Војводине .
 Циљ успостављања партнерства јединица локалне самоуправе на

пројекту  је  пружање  квалитетнијих  и  ефикаснијих  услуга
грађанима,  пренос  знања,  унапређивање  сарадње,  олакшано
организовање и вођење активности на пројекту, боље управљање
расположивим ресурсима.

 Правни оквир за партнерства треба да буде заснован на Закону о
локалној самоуправи, Закону о комуналним делатностима и другим
законима који регулишу ову област.

В) У циљу унапређења квалитета  предложених пројеката ,јединице
локалне  самоуправе,  у  припреми  и реализацији  пројеката,  могу  да
укључе и друге организације и институције( акредитоване развојне
агенције, невладине организације...)

Г)  Сви  партнери  морају  бити  упознати  са  предлогом  пројекта  и
њиховом  улогом  и  одговорностима  у  реализацији  пројектних
активности.  Носилац  пројекта  мора  редовно  да  се  консултује  и
информише партнере о динамици и начину реализације активности.

Д) Сви партнери морају да добију копије финансијских и наративних
извештаја  који  се  достављају  Покрајинском  секретаријату  за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.

Ђ) Подносилац предлога пројекта наступа као носилац пројекта и у
случају да пројекат буде одобрен, потписује уговор са Покрајинским



секретаријатом  за  регионални  развој,  међурегионалну  сарадњу  и
локалну самоуправу.

Е) На основу склопљеног уговора са Покрајинским секретаријатом за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу,
финансијска  средства  ће  се  пренети  искључиво  јединици  локалне
самоуправе која је носилац пројекта.

Ж) Јединица локалне самоуправе за средства из овог Конкурса може
аплицирати са највише једним пројектом било као носилац пројекта,
било као партнер; пројекат  може имати више засебних пројектних
активности у укупном износу до 1.000.000,00 динара1

З)  Корисници средстава могу да додељују уговоре подуговарачима.
Подуговарачи нису партнери и усмеравање средстава подлеже Закону
о јавним набавкама.

1.2. Трајање пројекта

Крајњи рок за реализацију пројекта је  8 месеци од дана потписивања
уговора.

1.3. Локација пројекта

Реализација пројекта мора да буде на територији АП Војводине.

1.4. Врсте  мера и активности  за које је могуће конкурисати

Мере и активности које су обухваћене предлогом пројекта морају бити
у складу са циљевима конкурса;

Предвиђени су  следећи  облици  активности  мера и активности који се
могу финансирати:

 израда пројектно техничке документације;
 активности на подизању капацитета људских ресурса у области за

коју се  конкурише;
 набавка  опреме  и  мање  инвестиције  потребне  за  реализацију

пројектних  активности  и  активности  након  пројекта  који  ће
допринети одрживости постигнутих резултата;

 набавка софтвера који ће допринети постизању циљева пројекта,

1 ЈЛС има потребу да уради више засебних пројеката који имају исти циљ у складу са конкурсом – 
пројекте посматрати као пројектне активности и предвидети један буџет и један пројектни тим



 израда базе података;
 техничка  помоћ  од  стране  стручњака  из  партнерске  јединице

локалне самоуправе, развојне агенције, научне институције и др.
које поседују потребно знање, искуство или развијене активности у
области у којој се реализује пројекат; 

 студије, обуке, посете, саветовање, израда акционих планова;
 конференције, јавне расправе;
 административне, преводилачке, финансијске и друге услуге;
 друге активности неопходне за постизање циљева пројекта

Очекује  се  да  сви  пројекти  буду  видљиви  у  јавности  како  би  се
омогућила  већа  информисаност  и  укљученост  грађана  у  спровођење
пројекта. Пројектне активности у циљу информисања грађана треба да се
реализују у  сарадњи  са  Покрајинским  секретаријатом  за  регионални
развој,  међурегионалну  сарадњу  и  локалну  самоуправу  како  би  се
обезбедила  довољна  видљивост  пројекта.  Активности  на  упознавању
грађана са пројектним активностима треба да буду јасно образложенe у
Предлогу  пројекта.  Реализација  пројектних  активности,  које
подразумевају  штампање  материјала,  може  почети  тек  након
усаглашавања  идејног  решења  са  Секретаријатом.  На  штампаном
материјалу и на други одговарајући начин треба да буде објављено да је
реализацију  пројекта  суфинансирао  Покрајински  секретаријат  за
регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Владе
АП Војводине.

Следећи типови пројеката неће бити финансирани:

 Пројекти који су усмерени искључиво на куповину материјала и
опреме

 Пројекти који су усмерени искључиво на мање инвестиције у
инфраструктуру

Предност ће имати:

 пројекти  који  потичу  из  општина  са  нижим  степеном
развијености  у  складу  са  Уредбом  о  утврђивању јединствене
листе развијености региона и јединица локалне самоуправе и то
3. и 4. група развијености (Опово)

 иновативни пројекти који имају добру шансу да касније буду
реплицирани у другим срединама

 пројекти  у  којима  ће  јединица  локалне  самоуправе
партиципирати са већим процентом сопственог учешћа 

 пројекти  који  представљају  пример  добре  праксе
међуопштинског и међусекторског повезивања



1.5. Критеријуми у погледу трошкова за које је могуће
конкурисати

Буџет  за  предлог  пројекта  мора  бити  реалан,  рационалан  и
оправдан. 

Оправдани  директни  трошкови  морају  бити  јасно  и  директно
повезани  са  предложеним  активностима  у  оквиру  предлога  пројекта.
Оправдани  директни  трошкови  морају  бити  забележени  у  писменој
верзији и на рачуну крајњег корисника, морају бити детаљни и  лако
проверљиви. Досадашњом контролом јављао се проблем у извештавању
која  се  тичу  правдања  сопствених  средстава.  Сопствена  средства  се,
такође, морају оправдати у року, на исти начин као и средства добијена
од Секретаријата.

Наративно  и  финансијско  извештавање  о  пројекту  и  правдање
средстава односе се како на део средстава која се обезбеђују од стране
Покрајинског  секретаријата  за  међурегионалну  сарадњу  и  локалну
самоуправу тако и на део средстава које обезбеђује локална самоуправа.

Приликом  планирања  трошкова  реализације  за  све  подносиоце
Предлога  пројекта  важно је  да знају  да морају  деловати  у  складу са
Законом о јавним набавкама и другим важећим законима и прописима.

Код  предлога  пројеката  који  се  односе  на  израду  стратешких
планова развоја потребно је укалкулисати и трошкове који се односе на
превод тог документа на енглески језик.

Трошкови ангажовања локалних стручњака из партнерске јединице
локалне  самоуправе  сматрају  се  оправданим  трошковима  и  могу  се
планирати у износу до 30% од њихове редовне плате.

Резерва од 3% може да се планира за непредвиђене трошкове и
ситуације.  Ова  средства  могу  се  користити  само  уз  писано  одобрење
Секретаријата.

У току процеса оцене предлога пројекта Покрајински секретаријат
за  регионални  развој,  међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
може тражити разјашњење у погледу појединих трошкова и захтевати
модификацију или смањивање буџета. 

1.6. Висина средстава која се додељују

Покрајински  секретаријат  за  регионални  развој,  међурегионалну
сарадњу  и  локалну  самоуправу  суфинансираће  до 85  %  од  укупне
вредности пројекта.

Највиши  износ  средстава  која  могу  бити  одобрена  од  стране
Секретаријата по појединачном пројекту је 1.000.000,00 динара.

Преостали износ средстава мора обезбедити подносилац пројекта
из сопствених извора, средстава партнера или из других извора. 



2. ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА КОНКУРС

2.1. Конкурсна документација

Конкурсна документација може се наћи на интернет презентацији
Покрајинског  секретаријата  за  регионални  развој,  међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу www  .  region  .  vojvodina  .  gov  .  rs 

Документацију чине:

Основна документација:

 Основна документација мора бити комплетно попуњена и послата
(поднета) у  два  примерка (један штампани оригинал и једна штампана
копије),  као  и  оверена  печатом  и  потписана  од  стране  председника
општине/градоначелника.  Образац  предлога  пројекта  и  прилоге  треба
доставити такође и у електронској форми (CD).

 Основну  документацију  чине:  Образац  предлога  пројекта  и
прилози  (буџет,  биографија  координатора  пројекта,  биографије  лица
ангажованих  на  пројекту,  изјава  партнера  на  пројекту,   изјава
подносиоца предлога пројекта).

 Пратеће писмо

Сви формулари треба да буду попуњени читко,  јасно,  фонт ВЕРДАНА,
величина 11. Формулари попуњени руком неће се узимати у обзир.

Пратећа документација:

 Одлука  о  усвајању  локалног  стратешког  документа  на  који  се
позива подносилац предлога пројекта или партнер и у оквиру кога
је пројекат дефинисан као реализација стратешких приоритета.

 Решење и  извод  из  статута  партнерске  организације  из  кога  се
јасно виде надлежности односно делатност исте тј. веза са темом
конкурса.

Наведени пратећи документи морају бити оверени печатом подносиоца
документа. Потврде које се прилажу као пратећа документација морају
бити оверени печатом органа који их издаје.  Пратећа документација
се шаље само у једном примерку уз оригинал документа.

Секретаријат ће узети у разматрање само оне пријаве које испуњавају
следеће формалне критеријуме у погледу документације:

 Да  су  предлог  пројекта  и  прилози  попуњени  на  обрасцима
Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу

 Да је предата одговарајућа пратећа документација



 Да је предато пратеће писмо

Подносиоци пријаве треба да провере да ли је њихова документација
комплетна на основу контролне листе која се налази на крају обрасца
прелога пројекта.

2.2. Где и како се предаје пријава на конкурс

Пријава  се  доставља  у  једној  запечаћеној  коверти,  заштићеној  од
оштећења  која  могу  настати  у  транспорту.   Сва  документација  и  ЦД
морају  бити  достављени  у  једној  коверти  или  пакету.  За  пројектни
предлог чија је пријава послата у више коверата, тј. пакета, сматраће се
да није испунио формалне услове. 

Пријаве  се  достављају  поштом  или  директно  на  писарницу  Владе  АП
Војводине на доле назначену адресу:

Влада Аутономне Покрајине Војводине
Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну
сарадњу и локалну самоуправу
Булевар Михајла Пупина 16
21000 Нови Сад

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом, електронском
поштом или директно  у  просторије  Секретаријата)  или  испоручене  на
другу адресу неће бити узете у разматрање.

Предња страна коверте мора садржати следеће податке: 

Пријава за конкурс Покрајинског секретаријата за регионални развој,
међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

КОНКУРС

за суфинансирање пројеката јединица локалних самоуправа стратешког
значаја у области регионалног развоја у АП Војводини

Општина/град подносиоц пријаве
Адреса подносиоца пријаве

НЕ ОТВАРАТИ ПРЕ САСТАНКА ОДРЕЂЕНОГ ЗА ОТВАРАЊЕ ПРИЈАВА



2.3. Рок за предају пријаве на конкурс

Крајњи  рок  за  предају  пријава  је  25.03.2019.године.  Благовременом
доставом  сматра  се  препоручена  пошиљка  предата  на  пошти  или  на
писарници најкасније до наведеног термина (печат поште), без обзира на
датум приспећа.

3. ПРОЦЕНА И ОДАБИР ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Проверу и процену пријава ће извршити Комисија за процену коју ће
решењем формирати Секретар покрајинског секретаријата за регионални
развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу.
Решење  о  одабраним  пројектима  који  ће  бити  суфинансирани  доноси
Секретар на препоруку Комисије
Све пристигле пријаве проћи ће: а) административну проверу б) процену
квалитета пројеката.

а) Административна провера састоји се из два дела:

1. Провера да  ли  је  пријава комплетна,  односно  да  ли  је поднета
целокупна  документација  и  да  ли  је  документација  поднета  у
траженој форми

2. Провера  да  ли  подносилац  пријаве  и  партнери  задовољавају
критеријуме  постављене  у  Смерницама;  да  ли  је  трајање  и
максимални  износ  тражених  средстава  у  складу  са  правилима
конкурса.

б) Процена квалитета пројеката

Процена квалитета пројекта ће се извршити на основу критеријума за
евалуацију пројеката

1. Процене статуса и капацитета ЈЛС и партнера
2. Процене  релевантности  и  методологије  предложених  мера  и

активности 
3. Процене рационалности буџета пројекта 
4. Процене одрживости пројекта 

3.1.  Критеријуми за вредновање предлога пројеката

Приликом  доношења  одлуке  о  додели  средстава  крајњим
корисницима  пројектни  предлози  ће  се  вредновати  на  основу
следећих критеријума:

- партнерство
- број општина у којима се спроводе активности



- проценат сопственог учешћа
- видљивост
- број корисника
- искуство у области предвиђених активности
- постојање препорука за пројекат
- правдање  средстава  по  претходним  конкурсима
Секретаријата.

3.2.  Одлучивање о додели средстава

Покрајински  секретар  за  регионални  развој,  међурегионалну
сарадњу  и  локалну  самоуправу  решењем  образује  посебну
конкурсну  комисију  (даље:  Комисија)  и  утврђује  рок  у  којем
Комисија  доставља  предлоге  за  доделу  средстава  покрајинском
секретару.  Комисија  сачињава  предлог  о  додели  средстава  у
складу  са  критеријумима   за  расподелу  средстава.  Покрајински
секретар  разматра  предлоге  Комисије  за  доделу  средстава  и
доноси  одлуку о  додели средстава  крајњим корисницима својим
решењем.  Ово  решење  је  коначно  и  против  њега  се  не  може
уложити правни лек. 

Резултати  конкурса  се  објављују  на  званичној  web  адреси
Секретаријата.  Након  донете  одлуке  о  финансирању  одређеног
пројекта,  подносилац пријаве  потписује  уговор  са  Покрајинским
секретаријатом за регионални развој, међурегионалну сарадњу и
локалну самоуправу. 

Пријаве и приложена документација се не враћају подносиоцима
пројеката. 

3.3.   Уговор о додели средстава

Решењем  о  додели  средстава  утврдиће  се  појединачни  износи
средстава по кориснику.

Након  доношења  одлуке  о  додели  средстава  секретар  у  име
Секретаријата закључује са корисником средстава уговор о додели
средстава.

Обавезни елементи уговора су:

- износ додељених средстава
- намена за коју се додељују средства
- период на који се закључује уговор
- обавезе корисника средстава
- извештаји који се подносе Секретаријату



- остали  елементи  од  значаја  за  реализацију  уговорених
активности.

3.4.   Видљивост пројекта

Од  подносиоца  предлога  пројекта  се  очекује  да  предвиди
активности  и  средства  у  циљу  информисања  шире  јавности  о
пројекту,  планираним  активностима,  догађајима  и  резултатима
пројекта.  Поред  тога,  предвиђено  је  да  подносиоци  предлога
пројеката  благовремено  пошаљу  Секретаријату  све  најаве,
саопштења и прес клипинг (чланци, емисије, прилози) везане за
активности пројекта. 

Подносиоци предлога пројекта су дужни да приликом објављивања
информација  о  пројекту  наведу  да  је  у  финансирању  пројекта
учествовала  Аутономна  Покрајина  Војводина,  Покрајински
секретаријат  за  регионални  развој,  међурегионалну  сарадњу  и
локалну самоуправу.

4.      ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

За  сва  питања  везана  за  процедуре  пријављивања  на  конкурс
заинтересовани се могу обратити путем електронске поште на е-
маил: olga.knezevic@vojvodina.gov.rs  или путем телефона 021-487-
4071


