
 
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. 
Правилником за доделу бесповратних средстава пословним инкубаторима на територији АП 
Војводине у 2019. години 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 ПОСЛОВНИМ ИНКУБАТОРИМА  
НА  ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ У 2019. ГОДИНИ  

Број: 144-401-998/2019-02 

ЦИЉ 

Циљ доделе бесповратних средстава је подстицање јачањa капацитета пословних инкубатора са 
седиштем на територији АП Војводине ради развоја привреде и предузетништва у АП Војводини. 
Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи. 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Бесповратна средства су намењена за опремање пословног инкубатора у циљу јачања пословног, 
саветодавног и менаџерског капацитета инкубатора путем набавке машина, опреме односно 
софтвера. 

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара. 
Бесповратна средства су намењена за опремање пословног инкубатора у циљу јачања пословног 
капацитета инкубатора путем набавке машина, опреме односно софтвера. 
Одобравају се износи од 200.000,00 динара до 800.000,00 динара. 
Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава. 

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА 

Право и услови учешћа на Јавном конкурсу дефинисани су Правилником за доделу бесповратних 
средстава пословним инкубаторима на територији АП Војводине у 2019. Години (у даљем тексту: 
Правилник). 

ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Потребна документација за доделу бесповратних средстава прописана је Правилником. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Критеријуми за доделу бесповратних средстава уређени су Правилником. 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

Пријаве на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који су саставни део 
Јавног конкурса и који се могу преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са 
прописаном документацијом достављају у затвореној коверти на следећу адресу:  
Покрајински секретаријат за привреду и туризам,  
Булевар Михајла Пупина 16,  
21000 Нови Сад. 
Са назнаком на лицу коверте „НЕ ОТВАРАТИ“ и „Пријава на јавни конкурс за доделу бесповратних 
средстава пословним инкубаторима на територији АП војводине у 2019. години“ поштом или 
лично преко писарнице покрајинских органа управе у згради Покрајинске владе, сваког радног дана 
од 9 до 14 часова. 
Рок за подношење пријава je  11. април 2019. године. 



Одлука о додели средстава корисницима објављује се на сајту Секретаријата. 
Додатне инфорамције могу се добити на број телефона 021/487-4302, као и на сајту Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs 


