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ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 
ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И  МЕЂУНАРОДНИМ 

САЈМОВИМА  У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ  
          

   БРОЈ: 144-147/2016     пд 31.10.2016. 

 
Опште пдредбе  

Члан 1.  
 

ПРАВИЛНИКОМ О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА УЧЕШЋА ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА НА САЈМОВИМА У ЕВРОПИ И  

МЕЂУНАРОДНИМ САЈМОВИМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ (у даљем тексту: Правилник), прпписују 
се: циљеви Прпграма „Прпмпција извпза путем сајамских наступа“; кпнкурс за дпделу 
средстава; висина и нашин дпделе бесппвратних средстава; намена средстава; правп ушещћа 
на кпнкурсу; услпви за ушещће; пбавезна дпкументација; ппступак дпдељиваоа средстава; 
ппступаое са непптпуним пријавама; пдлушиваое; критеријуми за дпделу средстава; 
закљушиваое угпвпра; исплата; пбавезе кприсника и друга питаоа.   
 

Циљеви прпграма 
Члан 2. 

 
Прпграм „Прпмпција извпза путем сајамских наступа“, реализује се на пснпви шлана 27. 8 
Статута АП Впјвпдине ("Сл. лист АПВ", бр. 20/2014);  Члан 43. Ппкрајинска скупщтинска пдлука 
п ппкрајинскпј управи ("Сл. лист АПВ", бр. 37/14, 54/14-др. пдлука и 37/2016);  и шлана 10. 
Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине за 2016. гпдину. 
Прпграм „Прпмпција извпза путем сајамских наступа“, пбухвата: Субвенције за ппјединашне 
наступе привредних друщтава и предузетника на дпмаћим сајмпвима и сајмпвима у Еврппи 
кап и друге активнпсти ппдрщке. Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем 
тексту: Секретаријат) задужен је за оегпву реализацију, у сврху унапређеоа привредне и 
туристишке активнпсти путем сајамских наступа и ппвећаоа извпза рпба и услуга из АП 
Впјвпдине.  

 
Кпнкурс за дпделу средстава  

Члан 3.   
 

Ппдстицајна средства пп јавнпм кпнкурсу за рефундацију трпщкпва ушещћа малих и средоих 
привредних субјеката на сајмпвима у Еврппи и међунарпдним сајмпвима у Републици Србији ,  
дпдељују се  на пснпву кпнкурса, кап Хпризпнтална државна ппмпћ са нивпа Аутпнпмне 
ппкрајине. Текст кпнкурса се пбјављује у ''Службенпм листу Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине'' и 
на интернет страници Ппкрајинскпг секретаријата за привреду и туризам, 



http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/ кап и у једнпм пд дневних гласила кпје се дистрибуирају на 
целпј теритприји АП Впјвпдине.  
Обавезни елементи текста кпнкурса су: 

1. укупна висина средстава кпја се дпдељују пп кпнкурсу;  
2. намена средстава;  
3. услпви за ушещће на кпнкурсу и дпкументација кпја се ппднпси уз пријаву; 
4. рпк за пријаву на кпнкурс; 
5. нашин ппднпщеоа пријаве на кпнкурс; 
6. ппступак пдлушиваоа пп кпнкурсу; 
7. закљушиваое угпвпра са кприсницима кпјима су дпдељена средства у складу са 

пдлукпм и други ппдаци кпји су пд знашаја за реализацију кпнкурса. 
 

Висина и начин дпделе ппдстицајних средстава 
Члан 4. 

 
Укупан изнпс ппдстицајних средстава кпји се дпдељује пп Правилнику и пп кпнкурсу пдређен 
је гпдищоим бучетпм, а за 2016.гпдину изнпси дп 6.700.000,00 динара.  
Средства из става 1. пвпг шлана дпдељиваће се путем кпнкурса кпји се пбјављује у „Службенпм 
листу АП Впјвпдине“ и у једнпм пд гласила кпје ппкрива целу теритприју АП Впјвпдине, кап и 
на интернет страници  Секретаријата. Дпкументација ппднета на Кпнкурс не враћа се.  
Ппдстицајна средства  – према Правилнику и пп Кпнкурсу – дпдељују се бесппвратнп.  
Приликпм пбрашуна узима се вреднпст са рашуна са пбрашунатим ппрезпм на дпдату вреднпст 
(ПДВ). Приликпм разматраоа ппднетих пријава за рефундацију утрпщених средстава, 
признаваће се трпщкпви реализпвани накпн 01.01.2016. гпдине, щтп мпра бити дпкументпванп 
рашунима са спецификацијпм ппреме, птпремницама, извпдима из банке, и другим дпказима, 
кпји нпсе датум накпн 01.01.2016. гпдине.  
Максимални изнпси рефундације за сајмпве изнпсе: 

 дп 50% цене закупа, ппремаоа и впђеоа щтанда пп излагашу, а највище дп 
400.000,00 динара за сајмпве у Еврппи и 250.000,00 динара за 
међунарпдне сајмпве у Републици Србији. 

 дп 50% цене припреме и щтампаоа прппаганднпг материјала, а највище 
дп 50.000,00 динара за сајмпве у Еврппи и 30.000,00 динара за 
међунарпдне сајмпве у Републици Србији. 

Минималан изнпс бесппвратних средстава пп једнпј пријави је 30.000,00 динара. Разматраће 
се пријаве шија је вреднпст рефундације једнака 30.000,00 динара или већа пд тпг изнпса.  
 

Намена за кпје се мпгу кпристити бесппвратна средства 
ЧЛАН  5. 

 
Правп на дпделу средстава  имају излагаши кпји нису у тещкпћама и тп самп за првп учешће на 
пдређенпм сајму и кпји нису учествпвали на пбједиоенпм штанду Секретаријата. 
Ппдстицајна средства пп пвпм кпнкурсу утврђују се у изнпсу дп 50% пд укупних трпщкпва и тп 
за пдпбрену намену у кпнкурсу.  
Пп пвпм Кпнкурсу рефундираће се, излагашима на сајмпвима-кприсницима, дп 50% следећи 
трпщкпви:  

 трпщкпви закупа, ппремаоа и впђеоа щтанда;  

 трпщкпви припреме и щтампаоа прппаганднпг материјала за наступ на наведенпм 
сајму. 

Ппднпсилац пријаве мпже ппднети највище две пријаве пп Кпнкурсу.  
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Ненаменски и неблагпвременп утрпщена средства не мпгу се рефундирати. Не мпгу се 
рефундирати ни средства: плаћаое путем кпмпензације и цесије; прпмет између ппвезаних 
лица; нпвшане, финансијске казне и трпщкпве парнишнпг ппступка.   
 

Правп учешћа на кпнкурсу 
Члан 6.  

 
Правп на ушещће имају мали и средои привредни субјекти и предузетници, кпји се баве 
прпизвпднпм и туристишкпм делатнпщћу, кпји излажу свпје прпизвпде и услуге на сајмпвима у 
Еврппи и међунарпдним сајмпвима у Републици Србији.   
 

Услпви за учешће на кпнкурсу 
Члан 7.  

 
Услпви за ушещће на Кпнкурсу су следећи:  

1. ппднпсилац пријаве мпра бити уписан у Регистар привредних субјеката у Агенцији за 
привредне регистре, бавити се делатнпщћу за кпју кпнкурище (прпизвпдна или 
туристишка делатнпст) и налазити се у активнпм статусу;  

2. ппднпсилац пријаве мпра имати пребивалищте/бправищте на теритприји АП 
Впјвпдине, пднпснп ппднпсипци пријаве правна лица мпрају имати седищте на 
теритприји АП Впјвпдине;  

3. ппднпсилац пријаве мпра да испуни дпспеле пбавезе пп раније пдпбреним 
кпнкурсима кпје је финансирап Секретаријат;  

4. ппднпсилац пријаве не сме бити у блпкади у перипду пд гпдину дана пре ппднпщеоа 
пријаве на кпнкурс;  

5. ппднпсилац пријаве и дпбављаш, ппднпсилац рашуна за изврщене радпве и услуге не 
мпгу да представљају ппвезана лица;  

6. плаћаоа путем кпмпензације и цесије неће бити призната.   
 

Пптребна дпкументација 
Члан 8.  

 
Дпкументација кпја се ппднпси на Кпнкурс:  

1. Пппуоен пбразац пријаве кпји је пптписап ппднпсилац пријаве;  
2. Рещеое п упису у пдгпварајући регистар (фптпкппија);  
3. Биланс стаоа и биланс успеха кпмпаније за 2015. гпдину и план извпза за 2016. гпдину;    
4. Пптврда надлежнпг пргана п измиреним ппрезима и дппринпсима (не старија пд 3 

месеца);   
5. Кратак кпнцепт стратегије развпја кпмпаније;  
6. Изјава ппднпсипца захтева да су дати ппдаци у Пријави ташни, да се пп некпм другпм 

пснпву не кпристе бесппвратна средства за исту намену и да нема неизмирених 
пбавеза према Ппкрајинскпм секретаријату за привреду и туризам;   

7. Пптврда Агенције за привредне регистре да прптив правнпг лица није ппкренут 
ппступак стешаја, принуднпг пправнаоа или ликвидације;  

8. Пптписана изјава, кпја се налази у пквиру пбрасца пријаве, ппд материјалнпм и 
кривишнпм пдгпвпрнпщћу, ппднпсипца захтева п раније примљенпј државнпј ппмпћи 
(Прилпг 1); 

9. Изјава п прихватаоу пбавезе ппднпсипца захтева у слушају да Ппкрајински секретаријат 
за привреду и туризам, дпнесе пдлуку п дпдели ппдстицајних средстава, да ће са 
минимум 50% ушествпвати у финансираоу трпщкпва наступа кпмпаније на сајму, щтп 
се дпказује дпстављенпм дпкументацијпм пре РЕФУНДАЦИЈЕ трпщкпва.   



10. Дпказ да је ппднета апликација- пријава за наступ на Сајму (пригинал пријава са 
спецификацијпм, пригинал предрашун са спецификацијпм, пригинал рашун са 
спецификацијпм и сл.), или пверена фптпкппија.  

Укпликп су дпкумента издата на странпм језику, ппднпсилац пријаве пбавезан је да уз 
пригинал дпстави и дпкумента преведена на српски језик. Дпкументацију мпра превести 
пвлащћени судски тумаш. Кпмисија задржава правп да ппред наведених дпкумената затражи и 
друга дпкумента.  
 
Пријаве на Кпнкурс ппднпсе се на пбрасцу, кпји се преузима са сајта    
www.spriv.vojvodina.gov.rs, и са припадајућпм дпкументацијпм, дпстављају у затвпренпј 
кпверти на адресу: Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам , 21000 Нпви Сад, Булевар 
Михајла Пупина брпј 16, са назнакпм на лицу кпверте: „Не птварати - пријава на Кпнкурс за за 
рефундацију трпщкпва ушещћа привредних субјеката на сајмпвима у Еврппи и  међунарпдним 
сајмпвима  у Републици Србији кпји се пдржавају у 2016.“, ппщтпм или лишнп прекп 
писарнице ппкрајинских пргана. 
 

Ппступаое са непптпуним пријавама 
Члан 9.  

 
Ппднпсипци непптпуних пријава биће ппзвани да дппуне дпкументацију у рпку пд седам (7) 
дана пд дана пријема ппзива. Укпликп ппднпсипци непптпуних пријава у рпку из претхпднпг 
става не дппуне дпкументацију, пријава ће бити пдбијена кап непптпуна.  
Пријаве кпје су дппуоене биће разматране тек накпн дпстављаоа дпкументације кпја је 
тражена ппзивпм из става 1. пвпг шлана.  
Кпмисија неће разматрати пријаве: ппднете пд лица кпја немају правп да ушествују на 
Кпнкурсу; кпје су ппднете накпн истека рпка кпји је прпписан Кпнкурспм; кап ни пријаве 
излагаша кпји нису испунили раније угпвпрену пбавезу а угпвпрена пбавеза је истекла, према 
Ппкрајинскпм секретаријату за привреду и туризам.  
 

Одлучиваое п дпдели бесппвратних средстава 
Члан 10.  

 
Ппднете пријаве разматра и предлпг за кпнашну пдлуку п дпдели средстава даје Кпмисија за  
разматраое пријава (у даљем тексту: Кпмисија), кпју именује ппкрајински секретар за 
привреду и туризам, (у даљем тексту: Секретар) из редпва заппслених у Секретаријату.  
Пп пптреби шланпви Кпмисије мпгу бити и еминентни струшоаци из пбласти за кпју је расписан 
Кпнкурс.  
Кпмисија утврђује листу ппднпсилаца пријава кпји испуоавају услпве на пснпву дпстављене 
дпкументације, у складу с Кпнкурспм и Правилникпм. Кпмисија задржава правп да пд 
ппднпсипца пријаве затражи дпдатне инфпрмације у вези с ппднетпм дпкументацијпм, кпје су 
неппхпдне за пдлушиваое. Кпмисија има пбавезу да пп заврщетку рпка за кпнкурисаое 
разматра пријаве и да п тпме сашини записник у кпм ће навести ппднпсипце пријава кпји 
испуоавају услпве прпписане кпнкурспм, вреднпваое пријава – у складу са шланпм 4., 5. и 
шланпм 11. Правилника, кап и наведе ппднпсипце пријава кпјима су пријаве пдбијене и 
разлпге пдбијаоа. Затим сашиоава предлпг Одлуке за дпделу средстава.  
Резултати Кпнкурса се пбјављују на званишнпм сајту Секретаријата: www.spriv.vojvodina.gov.rs 
 
Одлукпм п дпдели средстава утврдиће се ппјединашни изнпси средстава пп ппднпсипцу 
пријаве кпм су пдпбрена средства (у даљем тексту: Кприсник средстава), а ппднпсипцима 
пријаве кпјима средства нису пдпбрена, навещће се разлпзи пдбијаоа.  



Одлуке п дпдели средстава дпнпси Секретар на пснпву предлпга Кпмисије. Одлука је кпнашна 
и прптив ое се не мпже изјавити жалба, нити се мпже впдити управни сппр. Ппдстицајна 
средства дпдељиваће се пп пристиглим правдаоима трпщкпва пп принципу рефундације, све 
дп Одлукпм пдпбренпг изнпса средстава пп Кпнкурсу.  

 
Критеријуми за дпделу бесппвратних средстава 

Члан 11.  
 

Кпмисија даје предлпг за дпделу бесппвратних средстава на пснпву ппднете дпкументације, 
критеријума и бпдпва прпписаних пвим шланпм и тп према дпле наведенпм ппд А и Б:   
  
A) за кпмпаније кпје се баве прпизвпднпм делатнпшћу 

1. Брпј заппслених: 

 вище пд 100 (20 бпдпва) 

 вище пд 50 (15 бпдпва) 

 вище пд 20 (10 бпдпва) 

 вище пд 5 (5 бпдпва) 
2. Дпсадашоа извпзна активнпст у ппследое две пуне  календарске гпдине: 

 реализпван укупан извпз  прекп 1 милипн дплара (20 бпдпва) 

 реализпван укупан извпз   прекп 500.000 дплара (15 бпдпва) 

 реализпван укупан извпз  прекп 250.000 дплара (10 бпдпва) 

 реализпван укупан извпз  прекп 100.000 дплара (5 бпдпва) 
3. Тржишта: 

 извпзници у земље Еврппске уније (10) 

 извпзници у пстале земље (5 бпдпва) 
4.  Планиран извпз у текућпј  гпдини: 

 прекп 1 мил. дплара (20 бпдпва) 

 прекп 500.000 дплара (15 бпдпва) 

 прекп 250.000 дплара (10 бпдпва) 

 прекп 100.000 дплара (5 бпдпва) 
5. Награде за квалитет прпизвпда и услуга: 

 псвпјене награде за резултате у ппслпваоу 
- ппщтинске (5 бпдпва) 
- регипналне  (10 бпдпва) 
- ппкрајинске (15 бпдпва) 
- републишке (20 бпдпва) 

 псвпјене награде за квалитет прпизвпда и услуга на међунарпдним сајмпвима 
(20 бпдпва) 

          Стандарди и сертификати  

 ппседпваое стандарда (10 бпдпва) 
 

6.  Дп сада кпришћене субвенције за наступе на дпмаћим сајмпвима:  

 да (0 бпдпва) 

 не (10 бпдпва) 
 

Б)  ЗА КОМПАНИЈЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ТУРИСТИЧКОМ ДЕЛАТНОШЋУ 
1. Брпј заппслених: 

 вище пд 20 (20 бпдпва) 

 вище пд 10 (15 бпдпва) 

 вище пд 5 (10 бпдпва) 



 вище пд 3 (5 бпдпва) 
2. Реализпван девизни прилив у ппследое две пуне календарске гпдине: 

 реализпван девизни прилив  прекп 100.000 дплара (20 бпдпва) 

 реализпван укупан извпз  прекп 50.000 дплара (15 бпдпва) 

 реализпван укупан извпз прекп 20.000 дплара (10 бпдпва) 

 реализпван укупан извпз  прекп 10.000 дплара (5 бпдпва) 
    3. Тржишта: 

 земље Еврппске уније (10 бпдпва) 

 пстале земље (5 бпдпва) 
4. Планиран девизни прилив у текућпј гпдини: 

 прекп 100.000 дплара (20 бпдпва) 

 прекп 50.000 дплара (15 бпдпва) 

 прекп 20.000 дплара (10 бпдпва) 

 прекп 10.000 дплара (5 бпдпва) 
5. Награде за квалитет прпизвпда и услуга: 

 псвпјене награде за резултате у ппслпваоу 
- ппщтинске (5 бпдпва)  
- регипналне  (10 бпдпва)  
- ппкрајинске (15 бпдпва)  
- републишке (20 бпдпва) 

 псвпјене награде за квалитет прпизвпда и услуга на међунарпдним сајмпвима 
(20 бпдпва) 

6. Стандарди и сертификати  

 ппседпваое стандарда (10 бпдпва) 
7. Дп сада кпришћене субвенције за наступе на дпмаћим сајмпвима: 

 да (0 бпдпва) 

 не (10 бпдпва). 
 

Угпвпр п кпришћеоу бесппвратних средстава  
Члан 12.  

 
Права и пбавезе између Секретаријата и кприсника средстава регулищу се Угпвпрпм. На 
пснпву Одлуке п дпдели ппдстицајних средстава, Ппкрајински секретаријат за привреду и 
туризам кап давалац средстава ће накпн правдаоа истих, закљушити угпвпре са кприсницима 
средстава. Кприсници средстава су у пбавези да пре закљушеоа Угпвпра, птвпре ппсебан 
наменски рашун кпд Управе за трезпр. Угпвпри са Кприсницима средстава закљушиваће се дп 
изнпса пдпбрених средстава и пправданих трпщкпва, схпднп Одлуци п дпдели.   
Време закљушеоа угпвпра је 15 дана накпн пристизаоа правдаоа средстава за рефундацију.  
 

Исплата средстава  
Члан 13.  

 
Средства за рефундацију се исплаћују накпн реализације сајамскпг наступа, и накпн щтп 
кприсник дпстави валидне дпказе п плаћаоу трпщкпва наступа према намени из Кпнкурса,  
Правилника и Одлуци.  
Правдаое средстава треба да садржи:  

 брпј рашуна кпд Управе за трезпр са ЈБКЈС брпјем;  

 извещтај са ефектима сајамскпг наступа, листпм пстварених кпнтаката и перипдишнп 
извещтаваое п закљушеним ппслпвима- угпвприма (пписнп и вреднпснп);  

 спецификацију укупних трпщкпва пп категпријама из кпнкурса (са брпјем, изнпспм и 
датумпм рашуна и извпда);  



 пригиналне рашуне са спецификацијпм и банкарске извпде-пптврде п плаћаоу рашуна 
или пверене фптпкппије истих кпд надлежних пргана;  

 
Ппдстицајна средства исплаћиваће се накпн дпставе дпкументације из става 1. пвпг шлана и 
накпн кпнтрпле изврщене пд стране Секретаријата. Одпбрена средства ће се исплаћивати у 
складу с динамикпм прилива средстава у бучет АП Впјвпдине, и п тпме ће дпнети ппсебнп 
Рещеое.  
 

Обавезе кприсника средстава 
Члан 14.  

 
Кприсник средстава пп кпнкурсу дужан је да:  

1. Пре закљушеоа Угпвпра, птвпри ппсебан наменски рашун кпд Управе за трезпр; 
2. Према захтеву Секретаријата дпстави перипдишни и гпдищои финансијски извещтај са 

ефектима сајамскпг наступа, листпм пстварених кпнтаката и битне инфпрмације п 
закљушеним ппслпвима- угпвприма (пписнп и вреднпснп);  

3. Омпгући бучетскпј инспекцији несметану кпнтрплу наменскпг и закпнитпг кприщћеоа 
средстава; 

4. Сву дпкументацију кпја је у вези са рефундацијпм, шува најмаое пет гпдина пд дана 
исплате.   

 
Завршне пдредбе 

Члан 15.  
 

Правилник ступа на снагу пнпг дана када га пптпище Секретар.  
 
 
 
 
 
 
У Нпвпм Саду,  
дана 31.10.2016. гпдине  

 
  

  
 

  
                                                                 Пптпредседник Ппкрајинске владе и  

Ппкрајински секретар за привреду и туризам   
                                                                                   Иван Ђпкпвић  

 


