
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије 

Аутономне покрајине Војводине за субвенционисање програма од јавног инереса којима се 

промовише женско предузетништво у 2022. години 

 

СКРАЋЕНИ НАЗИВ ПРОГРАМА:  

Јавни конкурс удружењима грађана  са територије АПВ за програме од јавног интереса 

којима се промовише женско предузетништво 

 

ПРОГРАМ СПРОВОДИ: Покрајински секретаријат за приведу и туриам 

 

ЦИЉНА ГРУПА  

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. 

 

ТИП МЕРЕ  

Субвенцинонисање удружења грађана са територије АПВ  којима се кроз програме од јавног 

интереса оснажују жене, развија и промовише женско предузетништво. 

 

ПОЧЕТАК РЕАЛИЗАЦИЈЕ: 21.октобар.2022.године 

 

РОК ЗА ПРИЈАВУ:  Рок за подношење пријава 7.новембар.2022.године 

 

РОК ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ПРИЈАВАМА:  

По истеку рока за подношење пријава на Јавни Конкурс, Комисија прегледа све приспеле 

пријаве и поднету документацију ради провере испуњености услова. 

Комисија оцењује пријаве на основу критеријума из члана 12. правилника и сачињава листу 

вредновања и рангирања пријављених програма. 

Рок за утврђивање листе не може бити дужи од 60 дана од дана истека рока за подношење 

пријава. 

Одлука ће бити објављена на интернет презентацији Секретаријата 

www.spriv.vojvodina.gov.rs  /Конкурси / Одлуке 

 

ОПРЕДЕЉЕНА СРЕДСТВА  :  

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/


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

 

МИНИМАЛНИ И МАКСИМАЛНИ ИЗНОС: 

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. 

КРАТКИ ОПИС ПРОГРАМА:  

НАМЕНА ПРОГРАМА: 

Средства су намењена удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине 

која се баве оснаживањем жена, развојем и промоцијом женског предузетништва. 

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање 

трошкова реализације. 

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;  

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). 

УСЛОВИ: 

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. 

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА  

http://ww.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви / Јавни конкурс бесповратних 

средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за 

субвенционисање програма од јавног инереса којима се промовише женско 

предузетништво у 2022.години 



 

КОНТАКТ :  

Додатне информације могу се добити у Секретаријату путем телефона 0800/021-027 и 

021/487- 4489 сваког радног дана од 10 до 14 часова. 

 
 

  

 


