
На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину 
(„Службени лист АПВ“, број: 60/2018), члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о 
покрајинској управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016 и 29/2017) и 
члана 5. Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос 
социјалној економије АП Војводине у 2019. години („Службени лист АПВ”, бр. 8/2019), 
Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат),  р а с п и с у ј е 

ЈАВНИ КОНКУРС   

ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ  СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ 
СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ  

144-401-1000/2019-02 

ЦИЉ 

Циљ доделе бесповратних средстава је подршка развоју социјалне економије на територији 
АП Војводине.  

Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis  државне 
помоћи. 

ВИСИНА И НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 

Средства су намењена за :  

• рефундацију трошкова набавке машина, опреме и репроматеријала који су купљени, 
исплаћени у целости и испоручени у периоду од 07. августа 2018. године до дана расписивања 
Јавног конкурса (у даљем тексту: рефундација претходно учињених издатака) или  

• рефундацију трошкова набавке машина, опреме и репроматеријала који ће бити 
купљени,  исплаћени у целости и испоручени најкасније у року од 30 дана од дана 
потписивања уговора (у даљем тексту: рефундација накнадно учињених издатака). Уколико је 
машина, опрема и репроматеријал купљен и исплаћен у целости, а није испоручена у року од 
30 дана, рок за испоруку се може продужити на 90 дана анексом уговора. 

Висина бесповратних средстава може бити:  

а) Средства за капиталне субвенције у укупном износу од 6.000 000,00 динара намењена су за 
набавку машина или опреме и додељују се у распону од 300.000,00 до 1.500.000,00 динара, а 
до 50% од вредности купљене робе. 

б) Средства за текуће субвенције у укупном износу од 6.000.000,00 динара су намењена за 
набавке репрометеријала и додељују се од 200.000,00 до 700.000,00 динара, а до 50% од 
вредности купљене робе. 

Сви износи су без ПДВ-а и зависних трошкова. 

Изузетнo, на предлoг Кoмисије за спровођење Јавног конкурса мoже се oдoбрити 
субвенциoнисање трошкова набавке половне машине или опреме, не старије од 10 година, уз 
услoв да подносилац пријаве достави процену вредности сачињену од стране овлашћеног 
судског вештака. 

Учесник Јавног конкурса може поднети једну пријаву на Јавни конкурс за обе намене, а износ 
одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.  

Секретаријат додељује средства у укупном износу од   12.000.000,00  динара. 

 

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА  

Право учешћа на Јавном конкурсу имају: 

• приватна предузећа за професионалну рехабилитацију и запошљавање особа са 
инвалидитетом, са седиштем односно регистрованим огранком на територији АП 



Војводине, са важећом дозволом за рад од стране надлежног министарства 
(Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања), уписана у 
одговарајући регистар Агенције за привредне регистре ; 

• привредна друштва са седиштем на територији АП Војводине која су основана и 
послују са циљем запошљавања Социјално угрожених категорија и обављања послова, 
односно улагања средстава од остварене добити у задовољавање потреба Социјално 
угрожених категорија и њихових заједница, а у складу са циљевима наведеним у 
Оснивачком акту привредног друштва и где је најмање половина запослених лица 
Социјално угрожена; 

• привредним друштвима са седиштем на територији АП Војводине која по 
уговорном основу послују са установама, привредним друштвима или организацијама 
које су усмерене ка организовању, стационирању или пружању подршке Социјално 
угроженим категоријама; 

• предузетник са седиштем на територији АП Војводине који има својство 
Социјално угрожене категорије и који осим себе запошљава најмање једно социјално 
угрожено лице. 

Право и услови учешћа на Јавном конкурсу су дефинисани Правилником о додели 
бесповратних средстава привредним субјектима за допринос социјалној економије АП 
Војводине у 2019. години (у даљем тексту: Правилник) који се преузима на интернет 
презентацији Секретаријата: www.spriv.vojvodina.gov.rs   

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА И ПОТРЕБНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Критеријуми, потребна документација и дефинисање  статуса „социјално угрожена категорија“ 
прописана је Правилником за доделу бесповратних средстава привредним  субјектима за 
допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине у 2019. години  који можете преузети на 
сајту Секретријата www.spiv.vojvodina.gov.rs   

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА  

 

Пријаве на Јавни конкурс се подносе на конкурсним обрасцима (преузети са сајта 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs) и са прописаном документацијом достављају у 
затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар 
Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад, са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Пријава 
на Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос 
социјалној економији АП Војводине у 2019. години“, поштом или лично преко Писарнице 
покрајинских органа управе, радним даном од 9 до 14 сати. 

Рок за подношење пријава je  11. април 2019. године. 

Одлука о додели средстава објављује се на сајту Секретаријата. 

Додатне информације се могу добити на број телефона: 021/487-4250. 

 
  

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

