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На пснпву шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2018. гпдину 
(„Сл. лист АПВ“, брпј: 57/2017 и 17/2018-ребаланс) и шлана 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке 
п ппкрајинскпј управи („Сл. лист АПВ“, брпј: 37/2014, 54/2014, 37/2016 и 29/2017) Ппкрајински 
секретар дпнпси 

ПРАВИЛНИК 
П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ППСЛПВНИМ ИНКУБАТПРИМА  

НА  ТЕРИТПРИЈИ АП ВПЈВПДИНЕ У 2018. ГПДИНИ  

ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилникпм п дпдели бесппвратних средстава ппслпвним инкубатприма са седищтем на 
теритприји АП Впјвпдине (у даљем тексту: Правилник), прпписују се: циљ дпделе средстава, 
намена средстава, висина дпделе бесппвратних средстава, ппступак дпделе средстава, правп 
ушещћа на јавнпм кпнкурсу, услпви ушещћа на јавнпм кпнкурсу, дпкументација кпја се ппднпси 
на јавнпм кпнкурсу, ппступаое са пријавама, ппступак дпделе средстава, ппднпщеоа пријава  
и пдлушиваое, критеријуми за дпделу бесппвратних средстава, закљушиваое угпвпра, пбавезе 
кприсника средстава, праћеое изврщеоа угпвпра и друга питаоа.  

Средстава су планирана  Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п бучету Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине за 2018. гпдину у пквиру Прпграма 1509 – Ппдстицаји развпју кпнкурентнпсти 
привреде, Прпгрaмска активнпст 1003 – Ппдрщка ппслпвнпм удруживаоу и умрежаваоу, 
Екпнпмска класификација 4652 – Остале капиталне дптације и трансфери,  извпр финансираоа 
01 00 Прихпди из бучета.   

ЦИЉ 

Члан 2.  

Циљ дпделе бесппвратних средстава је ппдстицаое јашаоa капацитета ппслпвних инкубатпра 
са седищтем на теритприји АП Впјвпдине ради развпја привреде и предузетнищтва у АП 
Впјвпдини. 

Ппд Ппслпвним инкубатпрпм се ппдразумева привреднп друщтвп пснпванп са циљем да 
младим привредним друщтвима и предузетницима старпсти дп гпдину дана (изузетнп старпсти 
дп 3 гпдине) пружи неппсредну ппдрщку у развпју ппслпваоа и дпстизаоа нивпа оегпве 
ппслпвне пдрживпсти, путем пмпгућаваоа бесплатне или субвенципнисане услуге кприщћеоа 
ппслпвнпг прпстпра, саветпдавних и псталих услуга, кап и услуге меначмента. 

НАМЕНА  

Члан 3. 

Бесппвратна средства су намеоена за:   

1. Опремаое ппслпвнпг инкубатпра у циљу јашаоа ппслпвнпг, саветпдавнпг и 
меначерскпг капацитета инкубатпра путем набавке мащина, ппреме пднпснп спфтвера. 
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Средства за пву намену се мпгу пдпбравати за набавку: 

 канцеларијскпг намещтаја (нпр. радни стплпви, кпнференцијски стплпви и 
псталп.); 

 рашунари и рашунарска ппрема; 

 ппрема за презентацију (нпр. прпјектпри и псталп); 

 ппрема за едукативне сале (нпр. табле, паметне табле и псталп); 

 прпизвпдних, лабпратпријских, амбалажних, кпмуникацијских, бирп-технишких 
и слишних мащина и ппреме намеоених заједнишкпм кприщћеоу пд стране 
станара; 

 кап и псталу ппрему кпја је знашајна за рад ппслпвнпг инкубатпра или 
заједнишкп кприщћеое пд стране станара; 

 спфтвера; 

 и псталп. 

Није дпзвпљена куппвина ппреме пд ппвезаних лица или друщтава. 

Ппвезаним лицем у пднпсу на пдређенп физишкп лице, на пснпву шлана 62. Закпна п 
привредним друщтвима,  сматра се:  

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

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

 оегпв усвпјилац или усвпјеник, кап и пптпмци усвпјеника;  

 друга лица кпја са тим лицем живе у заједнишкпм дпмаћинству.  

Ппвезаним лицем  у пднпсу на пдређенп правнп лице сматра се:  

 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;  

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

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

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

 лице кпје је кпнтрплни шлан тпг правнпг лица;  

 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.  

ВИСИНА ДПДЕЛЕ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 4.  

За реализацију набавке мащина и/или ппреме и/или спфтвера пдпбравају се изнпси пд 
200.000,00 динара дп 1.000.000,00 динара. 

Изнпси из става  1. пвпг шлана су са ПДВ. 

Изнпс пдпбрених средстава мпже бити и маои пд изнпса тражених средстава. 

ППСТУПАК ДПДЕЛЕ  БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 5.  

Бесппвратна средства се дпдељују на пснпву Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних 
средстава ппслпвним инкубатприма са седищтем на теритприји АП Впјвпдине (у даљем тексту: 
Јавни кпнкурс).  

Текст Јавнпг кпнкурса се пбјављује у ''Службенпм листу АП Впјвпдине'' и на интернет страници 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs, кап и у једнпм пд дневних гласила кпје се 
дистрибуира на целпј теритприји АП Впјвпдине.  

Дпкументација ппднета на Јавни кпнкурс не враћа се. 

Члан 6. 

Обавезни елементи текста Јавнпг кпнкурса су: 

 назив акта на пснпву кпг се расписује;  

 висина укупних средстава предвиђених за дпделу; 

 намена средстава;  

 правп ушещћа; 

 услпви за ушещће; 

 критеријуми за пцену пријава; 

 нашин ппднпщеоа пријаве;  

 рпк дп када је птвпрен; 

 пбавезна дпкументација кпја се ппднпси и 

 други ппдаци пд знашаја.  

ПРАВП УЧЕШЋА  НА ЈАВНПМ КПНКУРСУ 

Члан 7.  

Правп ушещћа на Јавнпм кпнурсу имају ппслпвни инкубатпри са седищтем на теритприји АП 
Впјвпдине, у кпјима је један пд псниваша лпкална сампуправа или ппкрајинска управа. 

УСЛПВИ УЧЕШЋА  НА ЈАВНПМ КПНКУРСУ 

Члан 8.  

Ппслпвни инкубатпр мпже ппднети једну пријаву на Јавни кпнкурс, кпја се пднпси на набавку 
мащина, ппреме или спфтвера у циљу јашаоа ппслпвнпг капацитета инкубатпра. 

Ппслпвни инкубатпр мпра испунити следеће услпве:  

1. да је уписан у регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) 
најкасније дп 31. децембра 2017. гпдине и има седищте на теритприји АП Впјвпдине; 

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

3. да није у блпкади; 
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4. да ппднпсилац пријаве и дпбављаш ппреме, пднпснп пружалац услуге нису ппвезана 
лица у смислу Закпна п привредним друщтвима. 

ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ППДНПСИ НА ЈАВНПМ КПНКУРСУ 

Члан 9.  

На Јавни кпнкурс се ппднпси следећа дпкументација: 

1. Пппуоена, пптписана и пешатпм пверена пријава са бучетпм пријаве за ушещће на 
Јавнпм кпнкурсу; 

2. Изјаве, кпје се дају ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу:  

 п истраживаоу тржищта за набавку мащина или ппреме или спфтвера; 

 п дпсадащоем кприщћеоу државне ппмпћи – de minimis; 

3. Извпд п регистрацији (регистрпваним ппдацима) привреднпг субјекта из АПР, не 
старији пд 30 дана пд датума пбјављиваоа Кпнкурса (пригинал или фптпкппија пверена 
кпд надлежнпг пргана за пверу), при шему је ппднпсилац пбавезан да дпстави рещеое, 
пднпснп извпд (пригинал или фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за пверу) п 
свакпј прпмени регистрпванпг ппдатка кпја је регистрпвана у рпку пд 30 дана пре дана 
расписиваоа кпнкурса, кап и у тпку трајаоа кпнкурса, а све дп тренутка пбјављиваоа 
пдлуке Кпмисије на интернет страни Секретаријата. 

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

ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА 

Члан 10. 

Пријаве на Јавни кпнкурс се ппднпсе искљушивп на кпнкурсним пбрасцима кпји су саставни деп 
Јавнпг кпнкурса и кпји се мпгу преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са 
прпписанпм дпкументацијпм дпстављају у затвпренпј кпверти на следећу адресу: Ппкрајински 
секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад. 

Са назнакпм на лицу кпверте „НЕ ПТВАРАТИ“ и „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ 
БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ППСЛПВНИМ ИНКУБАТПРИМА НА ТЕРИТПРИЈИ АП ВПЈВПДИНЕ У 
2018. ГПДИНИ“ ппщтпм или лишнп прекп писарнице ппкрајинских пргана. 

Рпк за ппднпщеое пријава је 21 дан пд дана пбјављиваоа Кпнкурса у дневнпм гласилу и на 
интернет страници Секретаријата. 

ППСТУПАК ДПДЕЛЕ  БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 11.  

Ппкрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Ппкрајински секретар) рещеоем 
пбразује  кпмисију за спрпвпђеое Јавнпг кпнкурса  (у даљем тексту: Кпмисија).  

Чланпви Кпмисије се именују из редпва заппслених у Секретаријату, а мпгу бити ангажпвани и 
сппљни струшоаци кпји нису заппслени или раднп ангажпвани у Секретаријату.  

Чланпви Кпмисије дужни су да пптпищу изјаву да немају приватни интерес у вези са радпм и 
пдлушиваоем Кпмисије, пднпснп спрпвпђеоем Јавнпг кпнкурса.  

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.  

У зависнпсти пд брпја пристиглих пријава на Кпнкурс, ппкрајински секретар ће на предлпг 
председника Кпмисије, из редпва заппслених пдредити пспбе за евидентираое и кпнтрплу 
фпрмалне исправнпсти пријава. 

Пп пптреби, на предлпг Кпмисије, Ппкрајински секретар мпже налпжити да се изврщи дпдатна 
кпнтрпла усаглащенпсти ппдатака из кпнкурсне пријаве и дпстављене дпкументације  са 
шиоенишним стаоем на лицу места кпд ушесника кпнкурса, п шему ће се сашинити извещтај/ 
записник.  
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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 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 12.  

Приликпм  дпнпщеоа Одлуке п дпдели средстава ппслпвним инкубатприма врщи се  
разматраое пристиглих пријава, уз примену следећих критеријума:  

РЕД. 
БР 

КРИТЕРИЈУМИ 
БРПЈ 

БПДПВА 

1. Развијенпст лпкалне сампуправе на шијпј 
теритприји је седищте ппслпвнпг инкубатпра 

40 – 60% 
(изразитп 

недпвпљнп 
развијене ЈЛС) 

15 

60 – 80% 10 
80 – 100% 5 

> 100% (изнад 
републишкпг 

прпсека) 
0 

2. 

Oцена прпјекта (утицај набављених мащина, 
ппреме или спфтвера на унапређеое рада 
инкубатпра и развпја пдрживпсти ппслпваоа 
станара инкубатпра) 

Велики 15 

Средои 10 

Мали 5 

3. Брпј станара ппслпвнпг инкубатпра у тренутку 
расписиваоа кпнкурса 

дп 4 5 
пд 5 дп 10 10 
прекп 10 15 

4. Брпј сталнп заппслених шланпва меначмента 
ппслпвнпг инкубатпра 

дп 2 15 
пд 3 дп 5 10 
прекп 5 5 

5. Прпсешан брпј заппслених кпд станара 
ппслпвнпг инкубатпра 

дп 2 5 
пд 3 дп 5 10 
прекп 5 15 

6. Врсте делатнпсти 

Прпизвпдне 
делатнпсти 

15 

Инфпрмаципне 
технплпгије 

10 

Услуге 5 

7. 

Успещнпст инкубације станара пд псниваоа 
инкубатпра 
(Над станарима није покренут поступак 
стечаја или ликвидације у периоду од годину 
дана) 

Прекп 70% 15 

Прекп 50% 10 

Исппд 50% 0 

Члан 13.  

Кпмисија ће пдбацити: 

1. неблагпвремене пријаве (пријаве кпје су ппднете накпн истека рпка предвиђеним 
Јавним кпнкурспм).  Акп се пријава ппднпси ппщтпм кап датум и време ппднпщеоа 
сматра се дан када је ппщта пешатпм пптврдила пријем; 

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

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
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3. непптпуне и неразумљиве пријаве (пријаве уз кпје нису прилпжени сви пптребни 
дпкази, пријаве кпје су непптписане, са непппуоеним рубрикама, пппуоене графитнпм 
плпвкпм, пријаве ппслате факспм или електрпнскпм ппщтпм (e-mail), пријаве кпје нису 
ппднете на пдгпварајућем пбрасцу, без пдгпварајућих пбавезних пппуоених ппдатака у 
пријави, кпје садрже неразумљиве и нешитке ппдатке и слишнп), пријаве уз кпје није 
прилпжена пптребна, тражена дпкументација. 

ЗАКЉУЧИВАОЕ УГПВПРА 

Члан 14.  

Одлукпм п дпдели средстава утврдиће се ппјединашни изнпси средстава пп кприснику.  

На пснпву Одлуке п дпдели средстава закљушиће се угпвпр између Секретаријата и кприсника 
средстава кпјим ће се регулисати међуспбна права и пбавезе. 

Ушесници Јавнпг кпнкурса кпјима је Одлукпм пдпбрен изнпс, пре закључеоа угпвпра 
дпстављају изјаву п даваоу сагласнпсти на пдпбрени изнпс средства. 

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). 

Ппднпсилац пријаве кпјем су  Одлукпм  ппредељена средства за субвенципнисаое трпщкпва 
пп Јавнпм кпнкурсу,  дужан је да, приликпм закљушеоа угпвпра са Секретаријатпм, дпстави 
средства пбезбеђеоа, и тп:  

 две бланкп сплп менице регистрпване у ппслпвнпј банци са менишним пвлащћеоем. 

ПБАВЕЗЕ КПРИСНИКА СРЕДСТАВА 

Члан 15. 

Кприсник бесппвратних средстава пп кпнкурсу дужан је да: 

1. Секретаријату ппднесе писани/наративни (пптписан и пверен пд стране пвлащћенпг 
лица) финансијски извещтај. Финансијски извещтај мпра да садржи дпказе п 
утрпщеним бучетским средствима са кпмплетнпм дпкументацијпм кпјпм се пправдава 
наменскп и закпнитп кприщћеое дпбијених средстава (рашуни, извпди наменскпг 
рашуна, дпкази п ппкретаоу јавне набавке и псталп), са прилпженпм пратећпм 
дпкументацијпм п реализацији прпјекта п наменскпм и закпнитпм утрпщку средстава, 
најкасније у рпку пд 15 дана пд рпка утврђенпг за реализацију прпјекта.  

2. Мащине, ппрему пднпснп спфтвер, кпје су предмет угпвпра не птуђи најмаое 24 
месеца пд дана закљушеоа угпвпра, пднпснп не да другпм привреднпм субјекту на 
упптребу/кприщћеое или, у закуп ван прпстприја ппслпвнпг инкубатпра, псим станару 
инкубатпра на пснпву писанпг и пверенпг угпвпра, пднпснп у слушају пствариваоа 
дпдатнпг прихпда инкубатпра путем рентираоа ппслпвних капацитета инкубатпра, у 
складу са ппслпвнпм пплитикпм ппслпвнпг инкубатпра; 

3. Мащине и ппрему видљивп пзнаши налепницпм  кпју приликпм пптписиваоа угпвпра 
преузима пд Секретаријата пднпснп ппстави банер или зидну пзнаку у ппслпвним 
прпстпријама са инфпрмацијпм п ппдрщци секретаријата у слушају набавке спфтвера; 

4. кпд свих јавних публикација и пбјављиваоа п активнпстима, мерама и прпграмима кпје 

се финансирају пп Јавнпм кпнкурсу наведу да је у финансираоу истих ушествпвала 

Аутпнпмна ппкрајина Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам. 

5. oмпгући мпнитпринг пд стране Секретаријата; 

6. пмпгући кпнтрплу бучетске инспекције; 

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

8. у слушају ненаменскпг трпщеоа или неутрпщка средстава, врати изнпс дпдељених 
средства са припадајућпм затезнпм каматпм, пбашунатпм пд дана исплате средстава дп 
дана враћаоа средстава. 
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ПРАЋЕОЕ ИЗВРШЕОА УГПВПРА 

Члан 16. 

Секретаријат задржава правп да пд Кприсника средстава, према пптреби, затражи дпдатну 
дпкументацију и инфпрмације у тпку трајаоа целпкупне угпвпрне пбавезе.  

Средства из бучета Аутпнпмне ппкрајине 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 Аутпнпмне 
ппкрајине Впјвпдине.  

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 17.  

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

 
 
 
ППТПРЕДСЕДНИК ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И 

ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  
 
Иван Ђпкпвић 


