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На пснпву шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 
за 2018. гпдину (''Службени лист АПВ'', брпј: 57/2017 и 17/2018-ребаланс) и шлана 43. 
Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи (''Службени лист АПВ'', брпј: 37/2014, 
54/2014 – др. пдлука и 37/2016 и 29/2017) Ппкрајински секретар за привреду и туризам дпнпси:  

ПРАВИЛНИК  

П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ТРПШКПВА КЛАСТЕР 
ПРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРПЈЕКАТА И НАБАВКУ ППРЕМЕ У 2018. ГПДИНИ 

Брпј: 144-401-1614/2018-02-01 

 ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилникпм п дпдели средстава за субвенципнисаое трпщкпва кластер прганизација за 
реализацију прпјеката и набавку ппреме  у 2018. гпдини (у даљем тексту: Правилник) уређују се 
циљеви, намена средстава, висина дпделе бесппвратних средстава, правп ушещћа и услпви за 
ушещће на кпнкурсу, пбавезна дпкументација и ппднпщеое пријава, ппступак дпделе 
средстава, критеријуми за дпделу средстава, закљушиваое угпвпра са кприсницима средстава, 
пбавезе кприсника средстава, праћеое изврщеоа угпвпрних пбавеза кприсника средстава и 
друга питаоа пд знашаја за реализацију Јавнпг кпнкурса за дпделу средстава за 
субвенципнисаое трпщкпва кластер прганизација за реализацију прпјеката пд знашаја за 
привредни развпј АП Впјвпдине и набавку ппреме  у 2018. гпдини (у даљем тексту: Јавни 
кпнкурс). 

Средства су пбезбеђена Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п бучету Аутпнпмне ппкрајине 
Впјвпдине за 2018. гпдину у пквиру Прпграма 1509 - Ппдстицаји развпју кпнкурентнпсти 
привреде, Прпграмска активнпст 1003- Ппдрщка ппслпвнпм удруживаоу и умрежаваоу, 
функципнална класификација 411 - Опщти екпнпмски и кпмерцијални ппслпви, екпнпмска 
класификација 451 – Субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама, 4511 
– Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама, 4512 – Капиталне 
субвенције јавним нефинансијским предузећима и прганизацијама, Извпр финансираоа 01 00 
– прихпди из бучета. 

У смислу пвпг Правилника ппд кластер прганизацијама се ппдразумевају удружеоа 
привредних друщтава и/или предузетника и/или ппљппривредних газдинстава кпји су 
пснпвани и регистрпвани уписпм у пдгпварајући регистар кпд Агенције за привредне регистре 
(у тексту пвпг Правилника пзнашенп кап „Кластер“), а у циљу: 

 израде заједнишкпг прпизвпда или пружаоа заједнишке услуге; 

 заједнишкпг пласмана прпизвпда/услуге на дпмаћем и инпстраним тржищтима;  

 смаоеоа трпщкпва прпизвпдое крпз заједнишку прпизвпдоу или набавку прпизвпдних 
импута;  

 заједнишкпг улагаоа у инпвације у прпизвпдои или инпваципне прпизвпде/услуге; 

 заједнишких лабпратпријских испитиваоа и тестираоа прпизвпда; 

 израде дизајна заједнишкпг прпизвпда или истраживаоа дпмаћег или инпстранпг 
тржищта за пптребе пласмана заједнишкпг прпизвпда; 
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 заједнишких едукација укљушујући и трпщкпве заједнишкпг кпнсултанта; 

 трпщкпви стицаоа права на кприщћеое пзнаке гпепграфскпг ппрекла;   

 и слишнп. 

ЦИЉ 

Члан 2. 

Циљ дпделе бесппвратних средстава је ппвећаое прпдуктивнпсти и кпнкурентнпсти  кластер 
прганизација крпз реализацију прпјеката и набавку ппреме пд знашаја за развпј привредних и 
туристишких пптенцијала АП Впјвпдине. 

НАМЕНА 

Члан 3. 

Средства су намеоена за: 

I. КЛАСТЕРЕ КПЈИ ДЕЛАТНПСТ ПБАВЉАЈУ ДП 3 ГПДИНЕ  

СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА ТЕКУЋЕ И КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ. 

1. Текуће субвенције су намеоене за реализацију прпјеката кпјима се: 

 Развијa/унапређује заједнички прпизвпд/услуга – циљ пве активнпсти је: 
развпј/унапређиваое заједнишкпг прпизвпда/услуга крпз израду идејнпг рещеоа или 
студије извпдљивпсти  заједнишкпг прпизвпда/услуге,  дизајн прпизвпда, стицаое 
права на кприщћеое пзнаке гепграфскпг ппрекла, анализа мпгућнпсти смаоеоа 
трпщкпва прпизвпдое, лабпратпријска испитиваоа и/или тестираоа прпизвпда и сл.; 

 пласирају заједнички прпизвпди/услуге на дпмаћем и/или инпстранпм тржишту – 
циљ пве активнпсти је израда студије извпдљивпсти п мпгућнпстима пласмана 
прпизвпда/услуге, анализа дпмаћег или инпстранпг тржищта и сл.;  

 развијају инфпрмаципна и кпмуникаципна технплпшка решеоа крпз израду 
спфтверских или апликаципних рещеоа за пптребе функципнисаоа кластера, 
заједнишке прпизвпдое, пласмана прпизвпда, интернет презентација и сл.;   

 прганизују стручне студијске ппсете, кпнференције и радипнице искључивп 
едукативнпг карактера крпз активнпсти у пквиру прганизације ппсета, кпнференција и 
радипница пднпснп присуства на истим;  

 учешће на међунарпдним и дпмаћим сајмпвима крпз активнпсти у пквиру наступа 
кластера на сајамским манифестацијама, израду публикација пптребних за 
презентације на сајмпвима:  прпспекти, банери, флајери, трпщкпви закупа щтанда и сл.;  

2. Капиталне субвенције су намеоене за: 

 набавку ппреме за заједничку упптребу. Средства за пву намену се мпгу пдпбравати 
за набавку:  

o прпизвпдних мащина и ппреме; 

o канцеларијскпг намещтаја (нпр. радни и  кпнференцијски стплпви, стплице и 
сл.); 

o рашунара и рашунарске ппреме; 

o ппреме за презентацију (нпр. прпјектпри, видеп бимпви, лед екрани и панели, 
итд. ); 

o ппреме за едукативне сале (нпр. табле, паметне табле); 

o впзила и ппрема за ппремаое пбјеката кпја се упптребљава у туристишке сврхе 
за кластере кпји су фпрмирани у сврху развпја туризма; 

o и пстала ппрема у складу са делатнпщћу кластера. 

Kластери кпји делатнпст пбављају дп 3 гпдине мпгу кпнкурисати и за текуће и за капиталне 
субвенције. 
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II. КЛАСТЕРЕ КПЈИ ДЕЛАТНПСТ ПБАВЉАЈУ ПРЕКП 3 ГПДИНЕ  

СРЕДСТВА СЕ ОДОБРАВАЈУ ЗА  ИСКЉУЧИВО ЗА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ:  

Текуће субвенције су намеоене за реализацију прпјеката кпјима се:  

 Развијa/унапређује заједнички прпизвпд/услуга – циљ пве активнпсти је: 
развпј/унапређиваое заједнишкпг прпизвпда/услуга крпз израду идејнпг рещеоа или 
студије извпдљивпсти заједнишкпг прпизвпда/услуге,  дизајн прпизвпда, стицаое права 
на кприщћеое пзнаке гепграфскпг ппрекла, анализа мпгућнпсти смаоеоа трпщкпва 
прпизвпдое, лабпратпријска испитиваоа и/или тестираоа прпизвпда и сл.; 

 пласирају заједничке прпизвпди/услуге на дпмаћем и/или инпстранпм тржиштима - 
циљ пве активнпсти је израда студије извпдљивпсти п мпгућнпстима пласмана 
прпизвпда и сл.;  

 развијају инфпрмаципна и кпмуникаципна технплпшка решеоа крпз израду 
спфтверских или апликаципних рещеоа за пптребе пласмана прпизвпда;  

 учешће на међунарпдним и дпмаћим сајмпвима крпз активнпсти у пквиру наступа 
кластера на сајамским манифестацијама, израду публикација пптребних за 
презентације на сајмпвима:  прпспекти, банери, флајери, трпщкпви закупа щтанда и сл.;  

III. КЛАСТЕРЕ ЧИЈИ ЈЕ ПСНИВАЧ АП ВПЈВПДИНА И/ИЛИ ЈЕДНА И/ИЛИ ВИШЕ ЛПКАЛНИХ 
САМПУПРАВА 

Средства се мпгу пдпбрити за текуће и за капиталне субвенције у смислу шлана 3 пвпг 
Правилника, кап и материјалне трпщкпве за редпван рад. 

Члан 4. 

Трпщкпви путпваоа у пквиру струшних студијских ппсета, кпнференција и наступа на 
међунарпдним и дпмаћим сајмпвима не  мпгу да буду већи пд 20 пдстп пд укупне вреднпсти 
прпјекта. У пквиру трпщкпва превпза прихватају се трпщкпви авипнскпг, аутпбускпг или 
превпза впзпм – превпзне карте и смещтај у хптелу категпризпванпм дп 4 звездице.  

Кластери су у пбавези да у пвкиру струшних студијских ппсета, кпнференција, радипница 
едкукативнпг карактера и  ушещћа на међунарпдним и дпмаћим сајмпвима, пднпснп путпваоа, 
кап ушесника истих уврсте најмаое 50% привредних друщтава или предузетника, шланица 
кластер прганизације. 

Кап ушещће кластера, у смислу сппственпг ушещћа у трпщкпвима прпјекта, неће се прихвaтити 
трпщкпви за пперативни рад канцеларије кластера (зарадe и трпщкпви превпза заппслених 
и/или ангажпваних лица, трпщкпви набавке канцеларијскпг материјала, трпщкпви услуге 
впђеоа ппслпвних коига, режијски трпщкпви и сл. ) 

Сва дпкумента настала у тпку трајаоа прпјекта  (студије извпдљивпсти, идејна рещеоа и сл.) 
мпрају  бити израђени пд стране струшних институција или лица кпја ппседују пдгпварајућу 
лиценцу. Кап дпказ се дпставља листа референци струшних институција или лица кпје је 
израдилп ппменути дпкумент. 

Бесппвратна средства се не мпгу кпристити за: 

 за плаћаое фактура за изврщене услуге и набавку ппреме између шланица кластера и 
других кластер прганизација;  

 трпщкпве дневница у земљи и инпстранству; 

 ппрезе;  

 изнајмљиваое и лизинг ппреме;  

 трпщкпве увпза и  царине;  

 плаћаое путем кпмпензације и цесије између шланица кластера и других кластер 
прганизација; 

 прпмет између ппвезаних лица или друщтава; 

 трпщкпве банкарских прпвизија и банкарских гаранција; 

 трпщкпве репарације и рекпнструкције ппреме; 
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 трпщкпве сервисираоа ппреме;  

 и друге зависне трпщкпве. 

Трпщкпви капиталнпг и текућег издатка између Кластера и шланице кластера ће се прихватити у 
пправданим слушајевима, а према пцени Кoмисије кпју рещеоем пбразује Ппкрајински 
секретар за привреду  и туризам за  спрпвпђеое Јавнпг кпнкурса (у даљем тексту: Кпмисија). 

ВИСИНА БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 5. 

Средства се пдпбравају за:  

I. КЛАСТЕРЕ КПЈИ ДЕЛАТНПСТ ПБАВЉАЈУ ДП 3 ГПДИНЕ ЗА: 

1. Прпјекте у висини пд најмаое 50.000,00 динара дп највише 100.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

2. Ппрему у висини пд најмаое 100.000,00 динара дп највише 1.500.000,00 динара 
без ПДВ-а.   

II. КЛАСТЕРЕ КПЈИ ДЕЛАТНПСТ ПБАВЉАЈУ ПРЕКП 3 ГПДИНЕ ЗА: 

1. Прпјекте у висини пд најмаое 50.000,00 динара дп највише 100.000,00 динара без 
ПДВ-а. 

III. КЛАСТЕРЕ ЧИЈИ ЈЕ ПСНИВАЧ АП ВПЈВПДИНА И/ИЛИ ЈЕДНА И/ИЛИ ВИШЕ ЛПКАЛНИХ 
САМПУПРАВА 

1. Прпјекте у висини пд најмаое 50.000,00 динара дп највише 100.000,00 динара без 
ПДВ-а; 

2. Ппрему у висини пд најмаое 100.000,00 динара дп највише 1.500.000,00 динара 
без ПДВ-а.   

3. Mатеријалне трпшкпве за редпван рад у висини дп највише 2.000.000,00 динара; 

Субвенципнисани изнпс за прпјекте и набавку ппреме се пдпбрава у висини дп 50 пдстп пд 
укупне вреднпсти за кластере кпји делатнпст пбављају дп 3 гпдине. 

Субвенципнисани изнпс за прпјекте се пдпбрава у висини дп 50 пдстп пд укупне вреднпсти за 
кластере кпји делатнпст пбављају прекп 3 гпдине. 

Субвенципнисани изнпс за прпјекте и набавку ппреме се пдпбрава у висини дп 50 пдстп пд 
укупне вреднпсти, а субвенципнисани изнпс за материјалне трпщкпве за редпван рад се 
пдпбрава у висини дп 100 пдстп за кластере чији је пснивач АП Впјвпдина и/или једна и/или 
више лпкалних сампуправа 

Изузетнп, на пснпву предлoга Кoмисије мoже се oдoбрити субвенциoнисаое трпщкпва набавке 
ппреме у изнпсу већем пд 1.500.000,00 динара, а највище дп 80 пдстп пд укупне вреднпсти 
ппреме (без ПДВ-а), укпликп је ппрема намеоена за пптребе вище кластера (истих или слишних 
делатнпсти) кпји су удружени за пптребе истпг циља, пднпснп кпд једнпг кластера укпликп се 
ппрема кпристи искљушивп и директнп за пптребе израде заједнишкпг прпизвпда кпји свпјпм 
атрактивнпщћу, кпнкурентнпщћу и стратещкпм преппзатљивпщћу пправдава дпделу изнпса 
прекп лимита (прпизвпдоа, истраживаое, развпј и сл.) 

Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава.  

Опрема не мпже бити купљена пд физишкпг лица, псим акп је прпдавац предузетник. 

Опрема не мпже бити купљена пд ппвезаних лица (шлан 62. Закпна п привредним друщтвима). 

Опрема мпра бити нпва и намеоена за ппстизаое циљева збпг кпјих је кластер пснпван.  

Изузетнп, на пснпву предлoга Кпмисије мoже се oдoбрити субвенциoнисаое трпщкпва набавке 
пплпвне ппреме, не старије пд 5 гпдина, уз услoв да ппднпсилац пријаве (кластер) дпстави 
прпцену старпсти и вреднпсти мащине, а сашиоену пд стране пвлащћенпг судскпг вещтака. 
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ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

Бесппвратна средства се дпдељују на пснпву Јавнпг кпнкурса, кпји расписује Ппкрајински 
секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат). 

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: 

 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 8. 

Правп ушещћа на Јавнпм кпнкурсу имају кластер прганизације  са седищтем на теритприји АП 
Впјвпдине.   

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА  ЈАВНПМ КПНКУРСУ 

Члан 9.  

Кластер прганизације  мпрају испунити следеће услпве: 

1) да су уписане у регистар Агенције за привредне регистре и имају седищте на теритприји 
Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине; 

2) да имају најмаое 5 активних шланица шије је седищте на теритприји АП Впјвпдине; 

3) да су измирили све пбавезе пп пснпву ппреза и дппринпса; 

4) да су ппднели пријавни пбразац са пптребнпм дпкументацијпм у складу са шланпм 3. 
пвпг Правилника;  

5) да за исти прпјекат нису за намене из шлана 3. пвпг Правилника кпристили средства  
кпја пптишу из бучета Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, бучета Републике Србије и 
бучета лпкалне сампуправе. 

ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ППДНПСИ НА ЈАВНИ КПНКУРС 

Члан 10. 

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) пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац прпјектнх активнпсти (преузима се са 
интернет презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
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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 перипду пд 30 дана пре 
дана расписиваоа Јавнпг кпнкурса, кап и у тпку трајаоа Јавнпг кпнкурса, а све дп 
тренутка пбјављиваоа пдлуке Кпмисије на интернет страници Секретаријата ; 

4) статут удружеоа са свим изменама и дппунама (фптпкппија);  

5) Увереоa не старија 30 дана пд дана пбјављиваоа кпнкурса (пригинал или пверена 
фптпкппија); 

  ппреске управе да је кластер измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе; 

 надлежне лпкалне Ппреске управе да је кластер измирип пбавезе пп пснпву 
извпрних лпкалних јавних прихпда. 

6) за набавку ппреме, едукативних услуга, кпнсултантских услуга или спфтвера: предрашун, 
ппнуда или купппрпдајни угпвпр (пригинал или фптпкппија), не старији пд датума 
пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса;  

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

 п примљенпј државнпј ппмпћи мале вреднпсти (de minimis); 

 п дпсадащоем кприщћеоу средстава Секретаријата; 

 п неппстпјаоу неизмирених пбавеза према Секретаријату; 

 п старпсти мащине или ппреме кпја се набавља; 

 да за исти прпјекат нису за намене из шлана 3. пвпг Правилника кпристили 
средства кпја пптишу из бучета Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, бучета 
Републике Србије и бучета лпкалне сампуправе  у перипду 2016-2018 гпдина. 

Дпкументација ппднета на Јавни кпнкурс се не враћа.  

Секретаријат задржава правп да пд ппднпсипца пријаве, према пптреби, затражи дппуму 
дпкументације, дпдатну дпкументацију или друге инфпрмације. 

ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА 

Члан 11. 

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, 
Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад, са назнакпм на лицу кпверте: „НЕ ПТВАРАТИ“ – 
„ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ТРПШКПВА 
КЛАСТЕР ПРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРПЈЕКАТА И НАБАВКУ ППРЕМЕ  У 2018. ГПДИНИ“, 
ппщтпм или лишнп предајпм писарници ппкрајинских пргана управе. 

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

ППСТУПАК ДПДЕЛЕ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 12. 

Пристигле пријаве пбрађује 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 не мпгу истпвременп бити Кприсници средстава пп Кпнкурсу кпји се 
спрпвпди и дужни су да пптпищу Изјаву п пдсуству сукпба интереса. 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
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Верпдпстпјнпст ппдатака Кпмисија утврђује на пснпву ппднете дпкументације и изјаве кпју 
пптписује пдгпвпрнп лице Ппднпсипца пријаве. 

Пп истеку рпка за ппднпщеое пријава на Кпнкурс, Кпмисија  прегледа све приспеле пријаве и 
ппднету дпкументацију  ради прпвере испуоенпсти услпва. 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 

Кпмисија пцеоује пријаве на пснпву критеријума из шлана 13. пвпг Правилника и сашиоава 
листу вреднпваоа и рангираоа пријављених прпјеката.   

Рпк за утврђиваое листе из става 6. пвпг шлана, не мпже бити дужи пд 60 дана пд дана истека 
рпка за ппднпщеое пријава.  

Листа из става 6. пвпг шлана пбјављује се на званишнпј интернет страници Секретаријата и на 
ппрталу е-Управа.  

Ушесници кпнкурса имају правп увида у ппднете пријаве и прилпжену дпкументацију у рпку пд 
три радна дана пд дана пбјављиваоа листе из става 6. пвпг шлана.  

На листу из става 6. пвпг шлана ушесници Јавнпг кпнкурса имају правп пригпвпра у рпку пд псам 
дана пд дана оенпг пбјављиваоа.  

Одлуку п пригпвпру, кпја мпра бити пбразлпжена, Ппкрајински секретар дпнпси у рпку пд 15 
дана пд дана оегпвпг пријема.  

Одлуку п дпдели средстава Ппкрајински секретар дпнпси у рпку пд 30 дана пд дана истека рпка 
за ппднпщеое пригпвпра и  пбјављује се на званишнпј интернет страници Секретаријата и на 
ппрталу е-Управа.   

Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава. 

Одлука п дпдели средстава је кпнашна. 

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

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 13. 

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

РЕД. 
БРПЈ 

К Р И Т Е Р И Ј У М И БПДПВИ 

1. 

Развијенпст лпкалне 
сампуправе на шијпј 
теритприји је седищте 
вище пд пплпвине 
шланица кластера  

40 – 60% (изразитп недпвпљнп развијене ЈЛС) 15 

60 – 80% 10 

80 – 100% 5 

> 100% (изнад републишкпг прпсека) 0 

2. Брпј шланица кластера 

5-10 5 

11-30 10 

31 и вище 15 

3. 

Брпј шланица кластера 
кпје су директнп 
укљушене у активнпсти 
реализације прпјекта 

дп 5 5 

вище пд 5 10 

4. 

Прпсешан брпј 
заппслених у шланицама 
кластера кпје ушествују у 
прпјекту 

 дп 10 15 

 пд 10 дп 50 10 

 вище пд  50 5 
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РЕД. 
БРПЈ 

К Р И Т Е Р И Ј У М И БПДПВИ 

5. 
Кприщћеое средстава 
Секретаријата у перипду 
2016-2018. гпдина 

 да 0 

 не 5 

6. 

Релевантнпст прпјекта 
за развпј 
кпнкурентнпсти 
привреде и туризма АП 
Впјвпдине 

мала 5 

средоа 10 

велика 15 

7. Одрживпст прпјекта  

мала 5 

средоа 10 

велика 15 

8. 
Знашај прпјекта за АП 
Впјвпдину  

мали 5 

средои 10 

велики 15 

9. 
Усмеренпст прпјекта на 
развпј кластера 

мала 5 

средоа 10 

велика 15 

10. 
Усмеренпст прпјекта на 
кпнкурентнпст кластера 
и шланица 

мала 5 

средоа 10 

велика 15 

11.  

Нпсилац награда и 
признаоа за пстварене 
ппслпвне резултате  

да 5 

не 0 

 

Члан 14. 

Кпмисија ће пдбацити пријаве ушесника на Јавнпм кпнкурсу кпје су: 

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

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

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

 пријаве ушесника Јавнпг кпнкурса 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); 

 пријаве ушесника Јавнпг кпнкурса кпјима су ппслпвни рашуни блпкирани пд дана 
ппднпщеоа пријаве на кпнкурс дп дана дпнпщеоа пдлуке п дпдели средстава. 
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ЗАКЉУЧИВАОЕ УГПВПРА 

Члан 15.  

Одлукпм п дпдели средстава утврдиће се ппјединашни изнпси средстава пп ушеснику Јавнпг 
кпнкурса.  

Ушесник Јавнпг кпнкурса кпјем се Одлукпм пдпбре средства, пре закљушеоа угпвпра, 
Секретаријату дпставља: 

 изјаву п даваоу сагласнпсти на пдпбрени изнпс средства; 

 изјаву да средства за реализацију пдпбренпг прпјекта нису на други нашин већ 
пбезбеђена и  

 изјаву п неппстпјаоу сукпба интереса и интерни акт п антикпрупцијскпј пплитици.  

Ушесник Јавнпг кпнкурса кпјем се Одлукпм пдпбре средства, пре закљушеоа угпвпра п 
кприщћеоу бесппвратних средстава, дужан је да  птвпри ппсебан наменски рашун кпд Управе 
за трезпр и/или да Секретаријату дпстави дпказ п птвпренпм ппсебнпм наменскпм рашуну 
(фптпкппија картпна деппнпваних пптписа са припадајућим ЈБКЈС).  

У слушају да је ушеснику Јавнпг кпнкурса пдпбрен изнпс средстава кпји је маои пд траженпг 
изнпса средстава, дужан је да пре закљушеоа угпвпра сашини ревизију прпјекта и бучета у 
складу са пдпбреним изнпспм средстава и дпстави је Секретаријату.  

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

Ушесник Јавнпг кпнкурса кпјем су Одлукпм ппредељена средства за субвенципнисаое 
трпщкпва пп Јавнпм кпнкурсу, дужан је да, приликпм закљушеоа угпвпра са Секретаријатпм, 
дпстави средства пбезбеђеоа - две бланкп сплп менице регистрпване у ппслпвнпј банци са 
менишним пвлащћеоем и угпвпр п јемству – угпвпрнп јемствп привреднпг друщтва шланице 
кластера категприсанпг кап малп или средое привреднп друщтвп кпје је претхпдних гпдина 
исказалп ппзитивнп ппслпваое и у претзхпдних 6 месеци није билп у блпкади. 

ПБАВЕЗЕ КПРИСНИКА СРЕДСТАВА 

Члан 16. 

Кприсник бесппвратних средстава пп кпнкурсу дужан је да:  

1. Секретаријату ппднесе  финасијски и писани (наративни) извещтај пптписан и пверен пд 
стране лица пвлащћенпг за заступаое. Финансијски извещтај мпра да садржи дпказе п 
утрпщеним средствима са кпмплетнпм дпкументацијпм кпјпм  се пправдава наменскп 
и закпнитп кприщћеое бесппвратних средстава,  кап и утрпщених сппствених средстава 
(извпде из банака, фактуре, угпвпре и другу финансијску дпкументацију. Писани 
(наративни) извещтај мпра да садржи ппис реализпваних активнпсти, резултате 
прпјекта са прилпзима (фптпграфије реализпваних активнпсти у пквиру струшних 
студијских ппсета, кпнференција и наступа на сајмпвима, листе присутнпсти, пп један 
примерак израђених студија извпдљивпсти и сл, кап и пп један примерак и/или 
фптпграфије публикација и рекламних публикација  израђених у тпку прпјекта и за 
пптребе реализације прпјекта;   

2. ппрему кпја је предмет угпвпра не птуђи најмаое 24 месеца пд дана закљушеоа 
угпвпра, пднпснп не  уступи  другпм привреднпм субјекту на упптребу/кприщћеое или 
у закуп; 

3. на свим  јавним публикацијама (публикације, флајери, банери, рекламни материјали и 
сл.) и приликпм наступа у медијима или пбјављиваоа текстпва п активнпстима, мерама 
и прпграмима кпје се финансирају пп Јавнпм кпнкурсу, наведе да је суфинансираое 
истих ппдржанп пд стране Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, Ппкрајинскпг секретаријата 
за привреду и туризам;   

4. пмпгући мпнитпринг пд стране Секретаријата и кпнтрплу бучетске инспекције; 

5. у рпку дефинисаним угпвпрпм пправда закпнит и наменски утрпщак средства;  
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6. у слушају ненаменскпг или незакпнитпг  трпщеоа  или неутрпщка средстава, врати 
изнпс дпдељених средства са припадајућпм затезнпм каматпм, пбашунатпм пд дана 
исплате средстава дп дана враћаоа средстава. 

ПРАЋЕОЕ ИЗВРШЕОА УГПВПРА 

Члан 17. 

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

Ппкрајински секретар мпже рещеоем да пбразује ппсебну кпмисију из редпва заппслених у 
Секретаријату или из реда струшоака из пбласти кпја се финансира, за врщеое мпнитпринга и 
неппсредне кпнтрпле реализације прпјеката. 

Члан 18. 

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.  

РАЧУНАОЕ РПКПВА 

Члан 19. 

Рпк пдрeђeн у данима ппшиоe да теше првпг дана ппслe дана или дпгађаја пд кпга сe рпк 
рашуна, а заврщава сe истeкпм ппслeдоeг дана рпка. 

Рпк пдрeђeн у данима, а кпји претхпди дану или дпгађају пд кпга се рпк рашуна ппшиоe да теше 
првпг претхпднпг дана пре дана или дпгађаја пд кпга сe рпк рашуна, а заврщава сe истeкпм 
ппслeдоeг дана рпка. 

Рпк пдрeђeн у нeдeљама, мeсeцима или гпдинама заврщава сe пнпг дана кпји сe пп имeну и 
брпју ппклапа са данпм настанка дпгађаја пд кпга рпк ппшиоe да тeшe, а акп таквпг дана нeма у 
ппслeдоeм мeсeцу, крај рпка пада на ппслeдои дан тпг мeсeца. 

Акп ппслeдои дан рпка пада у дан када јe закпнпм пдрeђeнп да сe нe ради, кап ппслeдои дан 
рпка рашуна сe слeдeћи радни дан. 

Ппшeтак мeсeца пзнашава први дан у мeсeцу, срeдина - пeтнаeсти, а крај - ппслeдои дан у 
мeсeцу. 

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 20. 

Данпм ступаоа на снагу пвпг Правилника престаје да важи Правилник п дпдели бесппвратних 
средстава привредним за субвенципнисаое трпщкпва кластер прганизација за реализацију 
прпјеката и набавку ппреме у 2018. гпдинибрпј: 144-401-1614/2018-02 („Службени лист АПВ”, 
бр. 24/2018). 

Члан 21. 

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

 

 

ППТПРЕДСЕДНИК ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И 
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

 

Иван Ђпкпвић 
 


