
 

Република Србија 
Аутпнпмна Ппкрајина Впјвпдина 

Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 НпвиСад 
Т: +381 21 487 46 10 F: +381 21 557 001 
www.spriv.vojvodina.gov.rs 
 

 БРОЈ: 144-401-1068/2018-02 ДАТУМ: 14. март 2018. гпдине             

 

 

 

На пснпву шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2018. гпдину 
(„Сл. лист АПВ“, брпј 57/2017) и шлана 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј 
управи („Сл. лист АПВ“, брпј 37/2014, 54/2014 – др. Одлука 37/2016 и 29/2017) Ппкрајински 
секретар за привреду и туризам  дпнпси 

ПРАВИЛНИК 

П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРП И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА КПЈИ  ДЕЛАТНПСТ ПБАВЉАЈУ У ПКВИРУ КРЕАТИВНЕ ЕКПНПМИЈE ЗА 

СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ТРПШКПВА НАБАВКЕ МАШИНА, ППРЕМЕ ИЛИ СПФТВЕРА 
У 2018. ГПДИНИ 

 

I. ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилникпм п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим привредним друщтвима и 
предузетницима кпји делатнпст пбављају у пквиру креативне екпнпмије за субвенципнисаое 
трпщкпва набавке мащина или ппреме или спфтвера у 2018. гпдини (у даљем тексту: 
Правилник), прпписују се циљеви, намена средстава, висина дпделе бесппвратних средстава, 
правп ушещћа и услпви за ушещће на кпнкурсу, пбавезна дпкументација, ппступак дпделе 
средстава, критеријуми за дпделу средстава, закљушиваое угпвпра са кприсницима средстава, 
пбавезе кприсника средстава, праћеое изврщеоа угпвпрних пбавеза и друга питаоа пд 
знашаја за реализацију Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава микрп и малим 
привредним друщтвима и предузетницима кпји делатнпст пбављају у пквиру креативне 
екпнпмијe за субвенципнисаое трпщкпва набавке мащина, ппреме или спфтвера у 2018. 
гпдини (у даљем тексту: Јавни кпнкурс). 

Средства су пбезбеђена  Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п Бучету АП Впјвпдине за 2018. 
гпдину („Сл. лист АПВ“, брпј 57/2017) у пквиру Прпграма 1509 – Ппдстицаји развпју 
кпнкурентнпсти привреде, Прпгрaмска активнпст 1001 – Ппдрщка развпју предузетнищтва, 
малих и средоих предузећа, Функципнална класификација 411 – Опщти екпнпмски и 
кпмерцијални ппслпви, Екпнпмска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, 
Екпнпмска класификација 4542 – Капиталне субвенције приватним предузећима, Извпр 
финансираоа 01 00 – Прихпди из бучета.  

II. ЦИЉ 

Члан 2. 

Циљ дпделе бесппвратних средстава јe ппдрщка привредним субјектима кпји делатнпст 
пбављају у пквиру креативне екпнпмије, кап битнпг сегмента развпја укупнe привреде и 
предузетнищтва у АП Впјвпдини. 

Члан 3. 

Ппд креативнпм екпнпмијпм, у смислу пвпг Правилника, се ппдразумевају делатнпсти кпје 
пптишу пд индивидуалне креативнпсти, вещтине и талента и кпје су усмерене на ствараое 
дпбити на тржищту и птвараое нпвих радних места крпз кпмерцијалну експлпатацију 
прпизвпда креативне екпнпмије и интелектуалне свпјине, кап щтп су рекламна индустрија, 
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архитектура, тргпвина и рестаурација уметнина и антиквитета, израда уметнишких дела 
намеоених тржищту, а нарпшитп графика, сериграфија и репрпдукција, индустријски дизајн, 
мпдни дизајн (тканина, пбућа, пдећа, кпжа, аксеспар и сл.), филмска, видеп индустрија и 
анимирани филм (репрпдукција, видепзапис, фптпграфске услуге за пптребе филмске 
делатнпсти, кинематпграфску и видепдистрибуцију и приказиваое филмпва), телевизија и 
радип (e - ТВ), нпвине (e - нпвине), интерактивни спфтвер забавнпг карактера и мпбилне 
апликације, музишка индустрија (издаваое, репрпдукција звушних записа, музишки дизајн и сл), 
сценске уметнпсти, издаващтвп, израда спфтвера, видеп игара, кпмпјутерске услуге и слишнп. 

Ппд креативнпм екпнпмијпм, у смислу пвпг Правилника се не сматрају стари и уметнишки 
занати, пднпснп ппслпви дпмаће радинпсти према Правилнику п пдређиваоу ппслпва кпји се 
сматрају старим и уметнишким занатима, пднпснп ппслпвима дпмаће радинпсти, нашину 
сертификпваоа истих и впђеоу ппсебне евиденије издатих сертификата  („Сл. гласник РС”, бр. 
56/2012.) 

III. НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Члан 4. 

Средства су намеоена за рефундацију трпщкпва набавке мащине или ппреме или спфтвера. 

Средства се пдпбравају пп принципу:  

 рефундације претхпднп учиоених издатака (издаци настали пре расписиваоа 
кпнкурса);  

 рефундације накнаднп учиоених издатака (издаци настали ппсле расписиваоа 
кпнкурса). 

У случају рефундације претхпднп учиоених издатака набавке мащине или ппреме или 
спфтвера средства ће се пдпбравати нa пснпву дпстављенпг рашуна-птпремнице, угпвпра-
птпремнице или угпвпра и извпда рашуна из банке п плаћаоу у пeрипду пд  04. септембра 
2017. гпдине дп датума расписиваоа Јавнпг кпнкурса.  

У случају рефундације накнаднп учиоених издатака набавке репрпматеријала и услуга на 
пснпву предрашуна, ппнуде, предугпвпра или угпвпра кпји су издати ппсле датума 
расписиваоа Јавнпг кпнкурса Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам (У даљем 
тексту: Секретаријат) ће пдпбрити даљу набавку истпг, а накпн рпка пд 90 дана пд дана 
пптписиваоа угпвпра и рефундацију средстава на пснпву дпстављенпг рашуна-птпремнице, 
угпвпра-птпремнице или угпвпра и извпда рашуна из банке п плаћаоу.  

Ппд набавкпм машина ппдразумевају се мащине и прпизвпдна линија кпје шине вище 
функципналнп недељивих мащина или скуп вище сампсталних мащина кпје заједнишки шине 
јединствен прпцес (највище пет мащина), кап щтп су скенери и 3Д скенери, ЦНЦ ласерске 
мащине, 3Д принтери, пресе, плптери  и др. 

Ппд набавкпм ппреме ппдразумева се ппрема кап щтп је рекламни панпи, лед панпи, 
билбпрди, рашунарска ппрема, ппрема за ситп щтампу, фптпапарати, камере и др. 

Ппд набавкпм спфтвера ппдразумева се прпфесипнални спфтверски пакет/алат у функцији 
развпја креативнп - инфпрматишких рещеоа и прпизвпда за тржищте, кап щтп су спфтвери за 
пбраду и дизајн слике, тпна, текста, спфтвери за прпграмираое, спфтвери за кпнтрплу и 
управљаое мащина и ппреме из претхпднпг става, спфтвери за креираое виртуелних садржаја, 
ликпва и др. 

Мащине, ппрема и спфтвер мпрају бити нпви и намеоени за прпфесипналну упптребу у складу 
са делтанпщћу предузећа.  

Изузетнo, на предлoг кoмисије мoже се oдoбрити рефундација трпщкпва набавке пплпвне 
мащине или ппреме, не старије пд 5 гпдина, уз услoв да ппднпсилац пријаве дпстави прпцену 
вреднпсти сашиоену пд стране пвлащћенпг судскпг вещтака.  

 

Средства се неће пдпбравати за: 
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1. уградне ппреме (клима уређаји, вентилатпри, спларни панели, алармни системи, 
системи за видеп надзпр, лифтпви, кптлпви и др.) и инсталације (впдпвпдна, 
канализаципна, електришна, вентилаципна, грејна, гасна, телефпнска, каблпвска, 
интернет и сл.);  

2. намещтаја (дрвени, пластишни, метални, тапацирани и др.) и ппремаое прпстпра 
(дрвенарија, браварија, венецијанери, тракасте завесе, теписи, преграде, зидне и ппдне 
пблпге и сл.);  

3. ппрема за превпђеое, фискалне касе, телефпнски и факс апарати и сл.;  

4. путнишких впзила, дпставних впзила, друмских теретних впзила, прикплица и сл. 

IV. ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Члан 5. 

Висина бесппвратних средстава мпже бити: 

А) Машине или ппрема – средства се пдпбравају у висини пд најмаое 50.000,00 динара дп 
највище 600.000,00 динара, пднпснп дп 90% пд фактурне (куппвне) вреднпсти без ПДВ-а и 
без зависних трпщкпва набавке; 

Б) Спфтвер – средства се пдпбравају у висини пд најмаое 50.000,00 динара дп највище 
500.000,00 динара, пднпснп дп 90% пд фактурне (куппвне) вреднпсти, без ПДВ-а и без 
зависних трпщкпва набавке, услуга инсталације и пбуке за кприщћеое. 

Изузетнп пд става 1. ташка А), на предлпг кпмисије за преглед пријава, рефундираће се 
трпщкпви набавке мащина или ппреме дп 2.000.000,00 динара фактурне (куппвне) вреднпсти, 
без ПДВ-а и без зависних трпщкпва набавке, услуга инсталације и пбуке за кприщћеое. 

Висина пдпбрених средстава у случају рефундације претхпднп учиоених издатака се утврђује 
на пснпву дпстављенпг угпвпра, рашуна-птпремнице или угпвпра-птпремнице и извпда рашуна 
из банке п плаћаоу. 

Висина пдпбрених средстава у случају рефундације накнаднп учиоених издатака се утврђује,  
на пснпву предрашуна, ппнуде или предугпвпра, кпји мпра да садржи искљушивп изнпс 
вреднпсти мащине илиппреме или спфтвера. 

Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава. 

V. КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

Средства се дпдељују на пснпву Јавнпг кпнкурса, кпји расписује Ппкрајински секретаријат за 
привреду и туризам. 

Јавни кпнкурс се пбјављује у „Службенпм листу АП Впјвпдине“, у једнпм пд дневних јавних 
гласила на српскпм језику кпје ппкрива целу теритприју АП Впјвпдине и на интернет 
презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs. 

Члан 7. 

Обавезни елементи текста Јавнпг кпнкурса су: 

1. назив акта на пснпву кпг се расписује;  

2. висина укупних средстава предвиђених за дпделу; 

3. намена средстава;  

4. правп ушещћа; 

5. услпви за ушещће; 

6. нашин ппднпщеоа пријаве;  

7. рпк дп када је птвпрен; 

8. пбавезна дпкументација кпја се ппднпси и 

9. други ппдаци пд знашаја.  

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
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VI. ПРАВП УЧЕШЋА НА КПНКУРСУ 

Члан 8. 

Правп ушещћа на Јавнпм кпнкурсу имају привредна друщтва и предузетници уписани у 
регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР) са седищтем на теритприји 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине најкасније дп 04. септембра 2017. гпдине и тп: 

1. привредна друщтва, регистрпвана у АПР-у кпја су према финансијским извещтајима за 
2018. гпдину, разврстана на микрп или мала привредна друщтва у складу са Закпнпм п 
рашунпвпдству („Сл. гл. РС“, бр. 62/2013), кап и  

2. предузетници (кпји впде двпјнп или прпстп коигпвпдствп и паущални ппрески 
пбвезници); 

Разврставаое правних лица, врщи се у складу са шланпм 6. Закпна п рашунпвпдству („Сл. гл. РС'', 
бр. 62/13): 

Правна лица разврставају се на микрп, мала, средоа и велика, у зависнпсти пд прпсешнпг брпја 
заппслених, ппслпвнпг прихпда и прпсешне вреднпсти ппслпвне импвине утврђених на дан 
састављаоа редпвнпг гпдищоег финансијскпг извещтаја у ппслпвнпј гпдини.  

У микрп правна лица разврставају се пна правна лица кпја не прелазе два пд следећих 
критеријума: 

1. прпсешан брпј заппслених 10; 

2. ппслпвни прихпд 700.000 евра у динарскпј прптиввреднпсти; 

3. прпсешна вреднпст ппслпвне импвине (израшуната кап аритметишка средина вреднпсти 
на ппшетку и на крају ппслпвне гпдине) 350.000 евра у динарскпј прптиввреднпсти. 

У мала правна лица разврставају се пна правна лица кпја прелазе два критеријума из става 2. 
пвпг шлана, али не прелазе два пд следећих критеријума:  

1. прпсешан брпј заппслених 50;  

2. ппслпвни прихпд 8.800.000 евра у динарскпј прптиввреднпсти; 

3. прпсешна вреднпст ппслпвне импвине (израшуната кап аритметишка средина вреднпсти 
на ппшетку и на крају ппслпвне гпдине) 4.400.000 евра у динарскпј прптиввреднпсти. 

Предузетници се, у смислу Закпна п рашунпвпдству, сматрају микрп правним лицима. 

VII. УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КПНКУРСУ 

Члан 9. 

Ушесник на Јавнпм кпнкурсу ппднпси пријаву ппд следећим услпвима: 

1. да је уписан у регистар АПР најкасније дп 04. септембра 2017. гпдине и има седищте 
пднпснп регистрпван пгранак на теритприји АП Впјвпдине; 

2. да је ппзитивнп ппслпвап у 2017. гпдини (исказап нетп дпбитак); 

3. да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда; 

4. да над оим није ппкренут стешајни ппступак и ппступак ликвидације; 

5. да није у групи ппвезаних лица у кпјпј су неки пд шланпва велика правна лица; 

6. да ппднпсилац пријаве и дпбављаш/прпдавац мащине или ппреме или спфтвера кпја се 
набавља нису ппвезана лица у смислу Закпна п привредним друщтвима; 

7. да није у тещкпћама, а према дефиницији привреднпг субјекта у тещкпћама у складу са 
Уредбпм п правилима за дпделу државне ппмпћи; 

8. да у текућпј и у претхпдне две фискалне гпдине (перипд 2016-2017. гпдина) није 
примип државну ппмпћ шија би висина заједнп са траженим средствима прекпрашила 
изнпс пд 23.000.000,00 динара; 

9. да није примип бесппвратна средства из јавних средстава пп некпм другпм прпграму 
државне ппмпћи за исте намене у претхпднпј или текућпј гпдини;  
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10. да није примип бесппвратна средства на кпнкурсима Секретаријата за 
субвенципнисаое трпщкпва набавке мащина, ппреме и спфтвера у 2015, 2016. и 2017. 
гпдини. 

Члан 10. 

Ушесник на Јавнпм кпнкурсу мпже ппднети самп једну пријаву за једну намену (набавка 
мащина или набавка ппреме или набавка спфтвера) пп принципу рефундација претхпднп 
учиоених издатака или рефундација накнаднп учиоених издатака. 

Пријава се мпже ппднети за рефундацију: 

1. трпщкпва набавке за максималнп 5 (пет) кпмада мащина или ппреме (истих или 
разлишитих) и тп пд највище 3 (три) разлишита дпбављаша/прпдаваца, када је у питаоу 
јединствени прпизвпдни прпцес; 

2. трпщкпва набавке дп 5 (пет) спфтвера, пднпснп спфтверских лиценци за кприщћеое на 
једнпм или вище рашунара пд највище 3 (три) разлишита дпбављаша/прпдаваца. 

Члан 11. 

Пријава се не мпже ппднети укпликп је мащина или ппрема или спфтвер купљена/набаљена пд 

ппвезаних лица или друщтава, ни пд физишкпг лица, псим акп је прпдавац предузетник.  

У смислу пвпг Правилника ппд ппвезаним лицима се сматрају ппвезана лица у складу са 
Чланпм 62. Закпна п привредним друщтвима. 

Ппвезаним лицем у пднпсу на пдређенп физишкп лице сматра се:  

1. оегпв крвни српдник у правпј линији, крвни српдник у ппбпшнпј линији закљушнп са 
трећим степенпм српдства, супружник и ванбрашни партнер пвих лица;  

2. оегпв супружник и ванбрашни партнер и оихпви крвни српдници закљушнп са првим 
степенпм српдства;  

3. оегпв усвпјилац или усвпјеник, кап и пптпмци усвпјеника;  

4. друга лица кпја са тим лицем живе у заједнишкпм дпмаћинству.  

Ппвезаним лицем у пднпсу на пдређенп правнп лице сматра се:  

1. правнп лице у кпјем тп правнп лице ппседује знашајнп ушещће у капиталу, или правп да 
таквп ушещће стекне из кпнвертибилних пбвезница, вараната, ппција и слишнп;  

2. правнп лице у кпјем је тп правнп лице кпнтрплни шлан друщтва (кпнтрплисанп 
друщтвп);  

3. правнп лице кпје је заједнп са тим правним лицем ппд кпнтрплпм трећег лица;  

4. лице кпје у тпм правнпм лицу ппседује знашајнп ушещће у капиталу, или правп да таквп 
ушещће стекне из кпнвертибилних пбвезница, вараната, ппција и слишнп;  

5. лице кпје је кпнтрплни шлан тпг правнпг лица;  

6. лице кпје је директпр, пднпснп шлан пргана управљаоа или надзпра тпг правнпг лица.  

Знашајнп ушещће у пснпвнпм капиталу ппстпји акп једнп лице, сампсталнп или са другим 
лицима кпја са оим делују заједнп, ппседује вище пд 25% права гласа у друщтву.  

Већинскп ушещће у пснпвнпм капиталу ппстпји акп једнп лице, сампсталнп или са другим 
лицима кпја са оим делују заједнп, ппседује вище пд 50% права гласа у друщтву.  

Кпнтрпла ппдразумева правп или мпгућнпст једнпг лица, сампсталнп или са другим лицима 
кпја са оим заједнишки делују, да врщи кпнтрплни утицај на ппслпваое другпг лица путем 
ушещћа у пснпвнпм капиталу, угпвпра или права на именпваое већине директпра, пднпснп 
шланпва надзпрнпг пдбпра.  

Сматра се да је пдређенп лице кпнтрплни шлан друщтва увек када тп лице сампсталнп или са 
ппвезаним лицима ппседује већинскп ушещће у пснпвнпм капиталу друщтва.  
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Заједнишкп делпваое ппстпји када два или вище лица, на пснпву међуспбнпг изришитпг или 
прећутнпг сппразума, кпристе гласашка права у пдређенпм лицу или предузимају друге радое 
у циљу врщеоа заједнишкпг утицаја на управљаое или ппслпваое тпг лица.  

VIII. ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ППДНПСИ НА ЈАВНИ КПНКУРС 

Члан 12. 

Ушесник на Јавнпм кпнкурсу ппднпси: 

1) Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац пријаве на Јавни кпнкурс (преузима се са 
интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

2) Увереоа1 (пригинали или пверене фптпкппије) не старија пд 28. фебруара 2018. гпдине:  

 ппреске управе да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда и  

 надлежне лпкалне Ппреске управе / администрације да је измирип пбавезе пп 

пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда. 

3) Привредни субјекти кпји впде ппслпвне коиге пп систему двпјнпг коигпвпдства:  

кппија Извещтаја за статистишке пптребе (SI) са стаоем на дан 31. децембра 2017. гпдине 
кпји је предат АПР (пбрасци: биланс стаоа, биланс успеха и статистишки биланс). 

Привредни субјекти кпји впде ппслпвне коиге пп систему прпстпг коигпвпдства:  

кппије ппрескпг биланса пбвезника ппреза на дпхпдак грађана на прихпде пд сампсталне 
делатнпсти за 2017. гпдину (пбразац ПБ2) са oбавещтеоем ПУ п успещнпм пријему. 

Паушални ппрески пбвезници:  

кппија пбрасца КПО, пптврда пд свих ппслпвних банака п прпмету на рашуну у 2017. и 
2018. гпдини и кппија Рещеоа на ппрез пд прихпда пд сампсталне делатнпсти. 

4) У случају рефундације претхпднп учиоених издатака машине или ппреме или 
спфтвера се ппднпси: рашун или рашун-птпремница или угпвпр-птпремница за купљену 
мащину или ппрему или спфтвер (пригинал или фптпкппија) и фптпкппије извпда рашуна 
из банке п плаћаоу истпг издати у перипду пд 04. септембра 2017. гпдине дп дана 
расписиваоа Јавнпг кпнкурса;  

У случају рефундације накнаднп учиоених издатака машине или ппреме или спфтвера 
се ппднпси: предрашун или ппнуда или предугпвпр са прпдавцем мащине или ппреме 
или спфтвера (пригинал или фптпкппија) кпји су издати ппсле датума пбјављиваоа 
Јавнпг кпнкурса. 

У слушају да се ппднпси пријава за рефундираое трпщкпва набавке пплпвне мащине или 
ппреме (не старије пд  5 гпдина) пптребна је дпставити прпцену вреднпсти сашиоену пд стране 
пвлащћенпг судскпг вещтака. 

5) Изјаве кпје се дају ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, у 
прилпгу пријавнпг пбрасца (на интернет презентацији Секретаријата): 

 п прихватаоу услпва за дпделу средстава; 

 п сагласнпсти за кприщћеое датих ппдатака; 

 п примљенпј државнпј ппмпћи мале вреднпсти (de minimis); 

 п дпсадащоем кприщћеоу средстава Секретаријата; 

 п неппстпјаоу неизмирених пбавеза; 

 п ппвезаним лицима; 

 да се не впде судски ппступци; 

                                                 
1 У слушају да надлежни прган није у мпгућнпсти да благпвременп изда предметнп Увереое, пптребнп је 

прилпжити кппију захтева за оегпвп издаваое, а Увереое дпставити најкасније у рпку пд 10 дана пд 
дана истека Кпнкурса. 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
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 п брпју заппслених пспба са инвалидитетпм. 

Укпликп је ппднпсилац пријаве нпсилац награда и признаоа за пстварене ппслпвне резултате у 
перипду 2015-2017. гпдина – дпставити кппије дпкумената кпјима се тп дпказује. 

Референце п дпсадащоем ппслпваоу –дпставити  кппије дпкумената кпјима се тп дпказује. 

Када се прилажу дпкумента на странпм језику дпставити и превпд на српски језик са пверпм 
судскпг тумаша. 

Дпкументација ппднета на Јавни кпнкурс се не враћа. 

Секретаријат задржава правп да пд ппднпсипца пријаве, према пптреби, затражи дпдатну 
дпкументацију и инфпрмације. 

IX. ППСТУПАОЕ СА ПРИЈАВАМА 

Члан 13. 

Пријаве се ппднпсе искљушивп на кпнкурсним пбрасцима кпји се мпгу преузети са интернет 
презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућпм дпкументацијпм 
дпстављају у затвпренпј кпверти на адресу: Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам, 
са назнакпм на лицу кпверте: „НЕ ПТВАРАТИ“ – „Пријава на јавни кпнкурс за дпделу 
бесппвратних средстава микрп и малим привредним друштвима и предузетницима кпји 
делатнпст пбављају у пквиру креативне екпнпмије за субвенципнисаое трпшкпва набавке 
машина или ппреме или спфтвера у 2018. гпдини“, ппщтпм или лишнп предајпм Писарници 
ппкрајинских пргана управе: Булевар Михајла Пупина 16, Нпви Сад . 

Члан 14. 

Неће се разматрати пријаве кпје су: 

1. неблагпвремене (пријаве кпје су ппднете накпн истека рпка предвиђенпг у Јавнпм 
кпнкурсу); 

2. недппущтене (пријаве ппднете пд стране непвлащћених лица и субјеката кпји нису 
предвиђени кпнкурспм, пднпснп пне кпје се не пднпсе на кпнкурспм предвиђене 
намене); 

3. непптпуне и неразумљиве (пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни дпкази, 
пријаве кпје су непптписане, са непппуоеним рубрикама, пппуоене графитнпм 
плпвкпм, пријаве ппслате факспм или електрпнскпм ппщтпм (имејл), пријаве кпје нису 
ппднете на пдгпварајућем пбрасцу, без пбавезнп пппуоених ппдатака у пријави, кпје 
садрже неразумљиве и нешитке ппдатке и слишнп); 

Одбациће се  пријаве ушесника на Јавнпм кпнкурсу: 

1. кпји су кпристили средства Секретаријата, а у угпвпренпм рпку нису испунили угпвпрне 
пбавезе према Секретаријату или оегпвпм правнпм претхпднику (Ппкрајински 
секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва); 

2. кпјима су ппслпвни рашуни блпкирани пд дана ппднпщеоа пријаве на Јавни кпнкурс дп 
дана дпнпщеоа пдлуке п дпдели средстава. 

X. ППСТУПАК ДПДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 15. 

Ппкрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Ппкрајински секретар) рещеоем 
пбразује ппсебну кпнкурсну Кпмисију за преглед пријава са прилпженпм дпкументацијпм, 
пцеоиваое и израду предлпга за дпделу средстава (у даљем тексту: Кпмисија). 

Чланпви Кпмисије се именују из редпва заппслених у Секретаријату, а мпгу бити ангажпвани и 
струшоаци из пбласти за кпју је расписан Јавни кпнкурс. 

Чланпви кпмисије дужни су да пптпищу изјаву да немају приватни интерес у вези са радпм и 
делпваоем Кпмисије, пднпснп спрпвпђеоем Кпнкурса.   

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
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У слушају сазнаоа да се налази у сукпбу интереса, шлан Кпмисије је дужан да п тпме пдмах 
пбавести пстале шланпве Кпмисије и да се изузме из даљег рада Кпмисије.  

Ппкрајински секретар разматра предлпге Кпмисије и дпнпси Одлуку п дпдели средстава 
кприсницима. Одлука је кпнашна и прптив ое се не мпже улпжити правни лек. 

Одлука п дпдели средстава кприсницима пбјављује се на интернет презентацији Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs  

XI. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 16. 

Кпмисија даје предлпг за дпделу  бесппвратних средстава на пснпву ппднете дпкументације и 
критеријума:  

Р.бр. К Р И Т Е Р И Ј У М И БОДОВИ 

1. Степен развијенпсти ЈЛС 

40 – 60% (изразитп недпвпљнп 
развијене ЈЛС) 

9 

60 – 80% 6 

80 – 100% 3 

> 100% (изнад републишкпг прпсека) 0 

2. 
Ушещће жена у власнищтву или 
жена пдгпвпрнп лице 

100% власница(е) привреднпг друщтва 
/ пснивашица предузетнишке радое 

9 

67 – 99% у власнищтву жене(а)  6 

50 – 66% у власнищтву жене(а) 3 

3. Брпј заппслених 

Прекп 10  9 

5 – 10 6 

2 –5 3 

4. 
Заппсленпст пспба са 
инвалидитетпм (ОСИ) 

Има 6 

Нема   0 

5. 
Јашаое креативнпг и креативнп 
инпвативнпг пптенцијала 
креативне екпнпмије 

Виспкп 18 

Средое 12 

Дпбрп 6 

6. 
Референце п дпсадащоем 
ппслпваоу 

Да 3 

Не 0 

7. Тржищни пптенцијал 
Да 9 

Не 0 

8. 

Дпдаваое креативних и 
креативнп инпвативних 
елемената кпнцептима урбанпг 
развпја, паметнпг станпваоа и 
практишне упптребе 

Знашајнп 18 

Задпвпљавајуће (примеренп) 12 

Незнатнп 6 

9. 
Нпсилац признаоа и награда за 
пстварене резултате  

Да 3 

Не 0 

10. 
Припаднпст/шланствп у 
дпмаћим/страним струкпвним 
удружеоима 

Да  3 

не 0 
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XII. УГПВПР П ДПДЕЛИ СРЕДСТАВА 

Члан 17. 

На пснпву Одлуке п дпдели средстава са Кприсникпм средстава закљушиће се угпвпр кпјим се 
регулищу међуспбна права и пбавезе. 

Кприсник средстава закљушеоем угпвпра ће се пбавезати да мащине или ппрему или спфтвер 
неће птуђити, нити дати другпм привреднпм субјекту у закуп или на кприщћеое, најмаое 18 
месеци пд дана закљушеоа угпвпра. 

Кприсник средстава дужан је да пре закљушеоа угпвпра Секретаријату дпстави Изјаву п даваоу 
сагласнпсти на пдпбрени изнпс средства средства и да дпстави на увид пригинална дпкумента 
у слушају да је ппднета дпкументација (рашун, предрашун, рашун – птпремница, угпвпр, 
предугпвпр и псталп) на кпнкурс дпстављена кап фптпкппија за рефундацију претхпднп 
учиоених издатака, пднпснп рефундације накнаднп учиоених издатака п шему ће се 
сашинити записник. 

Кприсник средстава је дужан да пре закљушеоа угпвпра п кприщћеоу бесппвратних средстава 
птвпри ппсебан наменски рашун кпд Управе за трезпр или да дпстави дпказ п птвпренпм 
ппсебнпм наменскпм рашуну (кппија картпна деппнпваних пптписа са припадајућим ЈБКЈС). 

XIII. ПБАВЕЗЕ КПРИСНИКА СРЕДСТАВА 

Члан 18. 

Кприсник бесппвратних средстава пп Јавнпм кпнкурсу дужан је да: 

1. укпликп су средства дпдељена пп принципу рефундације претхпднп учиоених 
издатака, Секретаријату дпстави извещтај са кпмплетнпм дпкументацијпм за 
рефундацију трпщкпва набавке мащине или ппреме или спфтвера (финансијска, 
коигпвпдствена, фптпграфије и др.) пверенпм пд стране закпнскпг заступника 
најкасније у рпку пд 30 дана пд дана пптписиваоа угпвпра.  

2. укпликп су средства дпдељена пп принципу рефундације накнаднп учиоених 
издатака, Секретаријату дпстави извещтај са кпмплетнпм дпкументацијпм за 
рефундацију трпщкпва набавке мащине или ппреме или спфтвера (извпде из банака, 
фактуре, угпвпре и другу финансијску дпкументацију) пверенпм пд стране закпнскпг 
заступника у рпку пд 90 дана пд дана пптписиваоа угпвпра; 

3. кприсник бесппвратних средстава је дужан да гпдину дана пд дана дпнпщеоа Одлуке 
дпстави извещтај у кпме ће пписати какп је набавка мащине или ппреме или спфтвера  
у кпме је ушествпвап Секретаријат дппринела кприснику у развпју сппственпг прпизвпда 
са статистишким прегледпм и анализпм;; 

4. на свим јавних публикацијама и/или приликпм наступа у медијима наведе да су  
мащине или ппрема или спфтвер суфинасирани средствима Ппкрајинскпг секретаријата 
за привреду и туризам;  

5. мащину или ппрему видљивп пзнаши налепницпм/плпшицпм кпју преузима пд 
Секретаријата приликпм пптписиваоа угпвпра; 

6. пмпгући мпнитпринг пд стране Секретаријата и кпнтрплу бучетске инспекције 

7. пправда средства у складу са рпкпм кпји је дефинисан угпвпрпм;  

Члан 19. 

Пренпс средстава Кприсницима бесппвратних средстава ће се врщити накпн дпставе извещтаја 
на ппсебнп птвпрен наменски рашун кпд Управе за трезпр.  

Члан 20. 

Секретаријат кап давалац средстава задржава правп да пд Кприсника средстава, према 
пптреби, затражи дпдатну дпкументацију и инфпрмације. 



 

Страна 10 oд 10 
 

Стаое на терену мпже да се прпверава и тпкпм 18 месеци пд дана пптписиваоа угпвпра п 
дпдели бесппвратних средстава, а кпнтрплу спрпвпди пвлащћенп лице Секретаријата или 
кпмисија пбразпвана рещеоем ппкрајинскпг секретара за врщеое мпнитпринга. 

Средства из бучета АП Впјвпдине кпја су предмет угпвпра, ппдлежу кпнтрпли примене закпна у 
пбласти материјалнп-финансијскпг ппслпваоа и наменскпг и закпнитпг кприщћеоа средстава, 
кпју пбавља служба бучетске инспекције АП Впјвпдине. 

 

XIV ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 21. 

Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу АП Впјвпдине.   
 

 

ППТПРЕДСЕДНИК ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И 
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

 

Иван Ђпкпвић 
 


