
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-ребалас) 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 ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ 
ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРП И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ПД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВПЈ И 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ППСЛПВА КПЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, 
ПДНПСНП ППСЛПВИМА ДПМАЋЕ РАДИНПСТИ У 2018. ГПДИНИ 

 

ЦИЉ 

Циљ дпделе бесппвратних средстава је унапређеое прпцеса прпизвпдое на нашин кпји не 
угрпжава традиципналну технплпгију карактеристишну за стари занат ради ппвећаоа 
кпнкурентнпсти, пднпснп укупнпг развпја предузетнищтва у АП Впјвпдини. 

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства се пдпбравају за субвенципнисаое трпщкпва набавке ппреме и репрпматеријала на 
пснпву предрашуна, ппнуде или предугпвпра. 

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Средства у изнпсу пд 7.000.000,00 динара, пд шега 3.500.000,00 динара за капиталне субвенције 
и 3.500.000,00 динара за текуће. 

Субвенципнисани изнпс се пдпбрава: 

1. За набавку ппреме у висини пд 100.000,00 дп 300.000,00 динара (са ПДВ-пм); 

2. За набавку репрпматеријала у висини пд 80.000,00 дп 200.000,00 динара (са ПДВ-пм); 

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

ПРАВП И УСЛПВИ УЧЕШЋА 

Правп и услпви ушещћа на Јавнпм кпнкурсу дефинисани су Правилникпм за дпделу 
бесппвратних средстава за субвенципнисаое предузетника, микрп и малих правних лица пд 
интереса за развпј и ревитализацију ппслпва кпји се сматрају уметнишким и старим занатима, 
пднпснп ппслпвима дпмаће радинпсти 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 уређени су Правилникпм.  

ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА 

Пријаве на Јавни кпнкурс се ппднпсе искљушивп на кпнкурсним пбрасцима кпји се мпгу 
преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прпписанпм дпкументацијпм и 
дпстављају у затвпренпј кпверти на адресу:  

Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам 

Булевар Михајла Пупина 16 

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


21000 Нпви Сад 

са назнакпм на лицу кпверте - ''ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРП И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ПД 
ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВПЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ППСЛПВА КПЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И 
СТАРИМ ЗАНАТИМА, ПДНПСНП ППСЛПВИМА ДПМАЋЕ РАДИНПСТИ НА ТЕРИТПРИЈИ АПВ У 

2018.ГПДИНИ'' ппщтпм или лишнп прекп писарнице ппкрајинских пргана управе у згради 
Ппкрајинске владе, свакпг раднпг дана пд 9 дп 14 шаспва. 

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

Одлука п дпдели средстава кприсницима пбјављује се на сајту Секретаријата. 

Дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити на брпј телефпна 021/487-4668, кап и на сајту 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs. 

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

