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На основу члана 24. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, број 37/2014 и 

54/2015) и члана 3. тачке 13. Конкурса „Анализа стања и процена ризика за 
управљање локалним економским развојем у јединицама локалне самоуправе у 

Аутономној покрајини Војводини“, покрајински секретар за међурегионалну 
сарадњу и локалну самоуправу доноси: 

 

 Одлуку 

 о додели бесповратних средстава сходно Конкурсу „Анализа стања и 
процена ризика за управљање локалним економским развојем у 

јединицама локалне самоуправе у Аутономној покрајини 
Војводини“  

  

Одобрава се исплата средстава за суфинансирање реализације пројеката 

који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора, у циљу уређења система 

локалне самоуправе, као и правилног и функционалног рада локалне 

самоуправе у циљу изградње ефикасне и модерне локалне самоуправе у 

функцији грађана и привреде.  

 

Средства се одобравају: 

 

1. „Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД) из 
Београда у износу од 1.974.870,50 динара и 

 

 

 



 
 

Образложење 

  
Конкурсом „Анализа стања и процена ризика за управљање локалним 

економским развојем у јединицама локалне самоуправе у Аутономној покрајини 

Војводини“ расписаним 01.09.2015. године и објављеном у дневном листу 

„Данас“ предвиђено је: суфинансирање реализације пројеката који доприносе 

сарадњи јавног и цивилног сектора, у циљу уређења система локалне 

самоуправе, као и правилног и функционалног рада локалне самоуправе у 

циљу изградње ефикасне и модерне локалне самоуправе у функцији грађана и 

привреде. 

За ове намене обезбеђена су средства Покрајинском скупштинском 

одлуком о буџету АПВ за 2015. годину („Сл. лист АП Војводине“, број 53/2014, 

54/2014 и 29/2015) у оквиру Програма 0608 Систем локалне самоуправе, 

Програмска активност 06081001 Подршка уређењу система локалне 

самоуправе, економска класификација 481000 Дотације невладиним 

организацијама, у износу од  1.975.000,00 динара. 

 
Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу 

Решењем од 15.09.2015. године образовао је Комисију за вредновање предлога 
пројеката пристиглих на основу расписаног Конкурса чија је обавеза давање 
предлога о додели средстава у складу са критеријумима за вредновање 

предлога пројеката дефинисаним у Смерницама за подносиоце предлога 
пројеката. 

 
Покрајински секретар за међурегионалну сарадњу ће за сваког корисника 

средстава донети Решење о додели бесповратних средстава. Корисници 
средстава ће закључити Уговор о коришћењу бесповратних средстава са 
Покрајинским секретаријатом за међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу. 
 

На основу напред наведеног, у складу са чланом 24. Покрајинске 
скупштинске одлуке о Покрајинској управи, донета је одлука као у 
диспозитиву. 

 
 

 
 
                                                                          ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

                                                                     
                                                                              Бранислав Бугарски 

 


