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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 29/2018) 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 (у 
даљем тексту: Секретаријат) расписује  
 

ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ 
ТРПШКПВА КЛАСТЕР ПРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРПЈЕКАТА У 2018. ГПДИНИ 

брпј: 144-401-6993/2018-02  
 

ЦИЉ 

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

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Секретаријат дпдељује бесппвратна средства у укупнпм изнпсу пд 8.440.333,50 динара.  

Средства се пдпбравају за субвенципнисаое трпщкпва реализације прпјеката  кпјима се:  

 развијa/унапређује заједнички прпизвпд/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, 
пласмана прпизвпда/услуга, анализа дпмаћег и инпстранпг тржищта за пптребе 
пласмана заједнишкпг прпизвпда 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 и учешће на дпмаћим и међунарпдним сајмпвима крпз 
активнпсти у пквиру прганизације ппсета, кпнференција и радипница пднпснп 
присуства на истим, израду публикација пптребних за презентације на сајмпвима:  
(прпспекти, банери, флајери, трпщкпви закупа щтанда и сл.).   

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Висина пдпбрених средстава мпже бити у изнпсу  пд најмаое 100.000,00 динара  дп највише   
800.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Субвенципнисани изнпс за реализацију прпјекта се пдпбрава у висини дп 50 пдстп укупне 
вреднпсти прпјекта, без ПДВ 

ПРАВП И УСЛПВИ УЧЕШЋА   



Правп и услпви ушещћа на Јавнпм кпнкурсу су дефинисани Правилникпм  п дпдели 
бесппвратних средстава за субвенципнисаое трпщкпва кластер прганизација за реализацију 
прпјеката у 2018. гпдину (у даљем тексту: Правилник) кпји се преузима на интернет 
презентацији Секретаријата: www.spriv.vojvodina.gov.rs   

ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА 

Пптребна дпкументација за ушещће на Јавнпм кпнкурсу прпписана је Правилникпм.  

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Критеријуми за дпделу бесппвратних средстава дефинисани су Правилникпм.  

ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА  

Пријаве се ппднпсе искљушивп на кпнкурсним пбрасцима кпји се преузимају 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, 
21000 Нпви Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнакпм: „НЕ ПТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ 
КПНКУРС ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ТРПШКПВА КЛАСТЕР ПРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРПЈЕКАТА У 2018. ГПДИНИ“, ппщтпм или предајпм Писарници ппкрајинских пргана управе, 
Булевар Михајла Пупина 16, Нпви Сад.  

Рпк за ппднпщеое пријава је  19. нпвембра 2018. гпдине 

Дпдатне инфпрмације се мпгу дпбити на телефпн 021/487-4248.  

 

ППТПРЕДСЕДНИК ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ 
                                                                                                           И ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР  

 
    Иван Ђоковић  

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

