
На пснпву шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине 
за 2018. гпдину (''Службени лист АПВ'', брпј: 57/2017, 17/2018-ребаланс и 29/2018-ребаланс) и 
шлана 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи (''Службени лист АПВ'', брпј: 
37/2014, 54/2014 и 37/2016 и 29/2017), Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам (у 
даљем тексту: Секретаријат), расписује  

ЈАВНИ КПНКУРС   

ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ  СУБЈЕКТИМА ЗА ДППРИНПС 
РАЗВПЈУ СПЦИЈАЛНЕ EКПНПМИЈЕ АП ВПЈВПДИНЕ У 2018. ГПДИНИ  

 

ЦИЉ 

Циљ дпделе бесппвратних средстава је ппдрщка развпју спцијалне екпнпмије на теритприји 
АП Впјвпдине.  

Јавни кпнкурс за дпделу средстава представља пснпв за дпбијаое de minimis државне ппмпћи. 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Бесппвратна средства су намеоена за унапређеое кпнкурентнпсти привредних друщтава на 
теритприји АП Впјвпдине крпз субвенципнисаое трпщкпва набавке мащина, ппреме и 
репрпматеријала: 

А) привредним друщтвима регистрпваним за прпфесипналну рехабилитацију и        
заппщљаваое пспба са инвалидитетпм.  

Б) привредним друщтвима кпја се пснивана и ппслују са циљем заппщљаваоа 
Спцијалнп угрпжених категприја и пбављаоа ппслпва, пднпснп улагаоа средстава пд 
пстварене дпбити у задпвпљаваое пптреба Спцијалнп угрпжених категприја и оихпвих 
заједница, а у складу са циљевима наведеним у Оснивашкпм акту привреднпг друщтва 
и где је најмаое пплпвина заппслених лица Спцијалнп угрпжена у смислу пвпг 
Правилника. 

В) привредним друщтвима кпја пп угпвпрнпм пснпву ппслују са устанпвама, 
привредним друщтвима или прганизацијама кпје су усмерене ка прганизпваоу, 
стаципнираоу или пружаоу ппдрщке Спцијалнп угрпженим категпријама. 

Г) предузетник кпји има свпјствп Спцијалнп угрпжене категприје и кпји ппред себе 
заппщљава најмаое једнп спцијалнп угрпженп лице. 

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Висина средства за капиталне намене у укупнпм изнпсу пд 7.500 000,00 динара намеоена су 
за набавку машина или ппреме и дпдељују се у расппну пд 300.000,00 дп 1.500.000,00 динара, 
а дп 50% пд вреднпсти купљене рпбе. 

Висина средстава за текуће субвенције у укупнпм изнпсу пд 7.500.000,00 динара су намеоена 
за набавке репрпметеријала и дпдељују се пд 200.000,00 дп 750.000,00 динара, а дп 50% пд 
вреднпсти купљене рпбе. 

Ушесник Јавнпг кпнкурса мпже ппднети једну пријаву на Јавни кпнкурс за пбе намене, а изнпс 
пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава.  

Сви изнпси су без ПДВ-а и зависних трпщкпва. 

ПРАВП И УСЛПВИ УЧЕШЋА  

Правп и услпви ушещћа су дефинисани Правилникпм п дпдели бесппвратних средстава 
привредним субјектима за дппринпс развпју спцијалне екпнпмије АП Впјвпдине у 2018. гпдини 
(У даљем тексту: Правилник). 

ПБАВЕЗНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

Пптребна дпкументација за дпделу бесппвратних средстава прпписана је Правилникпм. 

 



КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Критеријуми за дпделу бесппвратних средстава су уређени Правилникпм. 

ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА  

Пријаве на Јавни кпнкурс се ппднпсе на кпнкурсним пбрасцима (преузети са сајта 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs) и са прпписанпм 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 бесппвратних средстава привредним субјектима за дппринпс 
спцијалнпј екпнпмији АП Впјвпдине у 2018. гпдини“, ппщтпм или лишнп прекп Писарнице 
ппкрајинских пргана управе, радним данпм пд 9 дп 14 сати. 

Рпк за ппднпшеое пријава је  06. август 2018. гпдине.  

Одлука п дпдели средстава пбјављује се на сајту Секретаријата. 

Дпдатне инфпрмације се мпгу дпбити на брпј телефпна: 021/487-4250. 

 
 
 
  

  

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

