
На основу члана 38. Закона о удружењима ( „Службени Гласник РС“, број 51/2009 и 

99/2011-др. закон и 44/2018-др. закон) и члана 59. Статута града Кикинда („Службени лист 

града Кикинде“ број 4/19 ), Градско веће града Кикинде, дана 15.07.2022. године, расписује: 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

 ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МИНИ САЈМА 

ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 2022. ГОДИНИ 

 

 

I ЦИЉ ЈАВНОГ КОНКУРСА 

 

Циљ Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава је подстицање рада удружења 

грађана која спроводе активности и мере за унапређење рада и пословање предузетника кроз 

организацију сајма предузетништва. 

Овим конкурсом се пружа подршка умрежавању локалних предузетника са 

предузетницима са територије Србије и из околних пограничних земаља, како би се 

представили производи и услуге које су успешно афирмисане и традиционално присутне на 

нашем и иностраном тржишту. 

 

 

II НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 

Средства су намењена за организовање Мини сајма предузетништва у Кикинди у 

периоду одржавања манифестације „Дани лудаје“ у 2022. години. 

Подносилац пријаве може да поднесе највише једну пријаву на Конкурс. 

 

 

 

   II ПРАВО И УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ 

 

Право учешћа на Конкурсу имају удружења грађана под следећим условима: 

1. Да је уписан у регистар Агенције за привредне регистре; 

2. Да својим програмом афирмише и подстиче циљеве Конкурса; 

3. Да  је удружење/организација са великим бројем активних чланова; 

4. Да има најмање десет (10) година искуства у организацији сајмова предузетништва 

и/или сличних догађаја; 

5. Да аплицира само с једним пројектом; 

6. Да поседује програм сајма са планираним бројем учесника; 

7. Да се против удружења не воде судски поступци у вези са финансијским пословањем; 

8. Да има седиште на територији града Кикинде. 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Број: II-06-27/2022 

Дана: 15.07.2022. године  

К и к и н д а 

 

 



III ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ 
 

Град Кикинда  додељује средства у укупном износу од 150.000,00 динара. 

Износ средстава који се додељује по одобреном пројекту је 150.00,00 динара. Наведен 

износ је са урачунатим ПДВ-ом. 

  Средства ће се доделити само за једну пријаву. 

Подносилац пријаве коме су одобрена средства не може извршити ревизију буџета 

пројекта. 

  

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

1. Попуњен образац  предлога пројекта са буџетом; 

2. Попуњена изјава о прихватању услова за доделу средстава; 

3. Попуњена изјава да су дати подаци у пријави тачни; 

4. Попуњена изјава о броју учесника на сајму предузетништва; 

5. Попуњена изјава да се не воде судски поступци; 

6. Фотокопија рачуна пословне банке/трезор; 

7. Извод из регистра надлежног органа; 

8. Програм сајма са планираним бројем учесника; 

9. Фотографије претходно организованих сајмова и/или сличних догађаја. 

 

 

 

V НАЧИН И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВЕ 
 

Пријаву с потребном документацијом предати лично у Услужном  центру  Градске 

управе града Кикинде - Писарница (шалтер 2), коју је потребно адресирати на  Град Кикинда, 

Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, са назнакoм на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ - 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ 

МИНИ САЈМА ПРЕДУЗЕТНИШТВА У 2022. ГОДИНИ“.  

На полеђини коверте потребно је уписати назив и адресу подносиоца пријаве.  

 

Рок за подношење пријаве је до 1. августа 2022. године до 12:00 сати. 

 

 

 

 

         ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА 

            с.р.  Никола Лукач 


