
 

На пснпву шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2018. гпдину 
(„Сл. лист АПВ“, бр. 57/2017, бр. 17/2018- ребаланс и 29/2018 - ребаланс) и шлана 43. 
Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Сл. лист АПВ“, бр. 37/2014, 54/2014 – 
др. пдлука и 37/2016), а схпднп шлану 5. Правилника п дпдели бесппвратних средстава микрп и 
малим привредним друщтвима и предузетницима за субвенципнисаое издатака за набавку 
мащина или ппреме или спфтвера или за стицаое нематеријалне импвине у 2018. гпдини пд 
8.5.2018. гпдине, (у даљем тексту: Правилник), Ппкрајински секретаријат за привреду и 
туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује  

КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ИЗДАТАКА ЗА 
НАБАВКУ МАШИНА ИЛИ ППРЕМЕ ИЛИ СПФТВЕРА ИЛИ ЗА СТИЦАОЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ 

ИМПВИНЕ У 2018. ГПДИНИ 

брпј: 144-401-3210/2018-02  

Кпнкурс представља пснпв за дпбијаое de minimis државне ппмпћи. 

Секретаријат дпдељује бесппвратна средства у укупнпм изнпсу пд 58.500.000,00 динара 
(слпвима: педесетпсаммилипнапетстпхиљададинара) за субвенципнисаое издатака за набавку 
мащина или ппреме или спфтвера или за стицаое нематеријалне импвине (у даљем тексту: 
пснпвнa средства). 

Оснпвна средства треба да буду у складу са стварнпм делатнпщћу привреднпг субјекта и 
намеоена за прпфесипналну прпизвпдну упптребу.  

Средства се пдпбравају пп принципу рефундације, а висина средстава утврђује се: 
(а) за пснпвна средства кпја су купљена, исппручена и исплаћена (кумулативнп) у целпсти у 

перипду пд 1. јуна 2017. гпдине дп 15. јула 2018. гпдине, на пснпву дпстављенпг рашуна-
птпремнице или угпвпра-птпремнице са дпбављашем/прпдавцем и извпда рашуна из 
банке п плаћаоу истпг или 

(б) за пснпвна средства кпја ће бити купљена, исппручена и исплаћена (кумулативнп) у 
целпсти најкасније у рпку пд 30 дана пд закљушеоа угпвпра п кприщћеоу бесппвратних 
средстава (у даљем тексту: угпвпр), на пснпву прилпженпг предрашуна или ппнуде или 
(пред)угпвпра са дпбављашем/прпдавцем (за мащину или ппрему кпја је у наведенпм 
рпку у пптпунпсти исплаћена, али кпја из пбјективних разлпга није исппрушена, перипд 
исппруке мпже се прпдужити за дпдатних 60 дана).  

Рефундирани изнпс средства пдпбрава се дп 50% фактурне/угпвпрне цене без ПДВ и без 
зависни трпщпви набавке према врсти пснпвнпг средства: 

Изнпс 
Оснпвнп средствп 

Р а с п п н   с р е д с т а в а 

пд најмаое дп највище 

Мащине и ппрема 300.000,00 динара 2.000.000,00 динара 

Спфтвер 100.000,00 динара 500.000,00 динара 

Нематеријална импвина 50.000,00 динара 300.000,00 динара 

Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава. 

Правп да кпнкурищу имају привредни субјекти кпји имају седищте пднпснп регистрпвани 
пгранак на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, а у регистар Агенције за привредне 
регистре (у даљем тексту: АПР) уписани су најкасније дп 1. јуна 2017. гпдине и тп: 

1. правна лица, регистрпвана у АПР-у кап привредна друщтва или задруге, кпја су према 
финансијским извещтајима за 2017. гпдину, разврстана на микрп или мала правна лица 
и  



 

2. предузетници кпји впде двпјнп или прпстп коигпвпдствп (без предузетника паущалних 
пбвезника ппреза пд сампсталне делатнпсти). 

Услпви за ушещће на кпнкурсу, пптребна дпкументација, ппступак дпнпщеоа пдлуке и друга 
питаоа пд знашаја за Кпнкурс, прпписани су Правилникпм.  

Кпмплетан текст Кпнкурса и Правилник преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви. 

Ушесник на Кпнкурсу мпже ппднети самп једну пријаву за једну намену (набавка мащина или 
набавка ппреме или набавка спфтвера или стицаое нематеријалне импвине). 

Пријава на Кпнкурс (пппуоен пбразац пријаве са припадајућпм дпкументацијпм) дпставља се 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 
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое издатака за набавку машина 
или ппреме или спфтвера или за стицаое нематеријалне импвине у 2018. гпдини“, ппщтпм 
или лишнп предајпм писарници ппкрајинских пргана управе (на гпроу адресу) у времену пд 900 
дп 1400 шаспва.  

Рпк за ппднпщеое пријава је дп 6. августа 2018. гпдине.  

Дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити радним данпм у Секретаријату, на брпј телефпна 
021/487-4072. 

 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/

