
 
 

 

 

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 6. Правилника о додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер 
организација за реализацију пројеката 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 ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ 

број: 144-401-994/2019-02  

ЦИЉ 

Циљ доделе бесповратних средстава је повећање продуктивности и конкурентности  кластер 
организација и њихових чланица кроз реализацију пројеката од значаја за развој привредних и 
туристичких потенцијала АП Војводине.  

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

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 9.000.000,00 динара.  

Средства се одобравају за субвенционисање трошкова реализације пројеката  којима се:  

 развијa/унапређује заједнички производ/услуга кроз израду идејног решења или 
студије изводљивости заједничког производа/услуге,  дизајн производа, стицање 
права на коришћење ознаке географског порекла, сертификата, жига, награде и сл., 
анализа могућности смањења трошкова производње, лабораторијска испитивања 
и/или тестирања производа, пласмана производа/услуга, анализа домаћег и/или 
иностраног тржишта за потребе пласмана производа и сл.; 

 развијају информациона и комуникациона технолошка решења кроз израду 
софтверских или апликационих решења за потребе функционисања кластера, 
заједничке производње, пласмана производа, интернет презентација и сл.;   

 jaчање капацитета кластера и чланица кластера кроз стручне студијске посете, 
конференције и радионице едукативног карактера - активности у оквиру организације 
посета, конференција и радионица односно присуства на истим.  

 кластери могу поднети једну пријаву на Јавни конкурс 

 временски оквир за реализацију пројекта је од момента доношења одлуке до 
01.децембра 2019. године. 

 

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Висина одобрених средстава може бити у износу  од најмање 100.000,00 динара  до највише   
1.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Субвенционисани износ за реализацију пројекта се одобрава у висини до 50 одсто укупне 
вредности пројекта. 

 

 



ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА   

Право и услови учешћа и други елементи  Јавном конкурса су дефинисани Правилником о 
додели бесповратних средстава за субвенционисање трошкова кластер организација за 
реализацију пројеката у 2019. годину (у даљем тексту: Правилник) који се преузима на 
интернет презентацији Секретаријата: www.spriv.vojvodina.gov.rs   

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

Потребна документација за учешће на Јавном конкурсу прописана је Правилником.  

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Критеријуми за доделу бесповратних средстава дефинисани су Правилником.  

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА  

Пријаве се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се преузимају са интернет 
презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућом документацијом 
достављају у затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, 
21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 16, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ 
КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ТРОШКОВА КЛАСТЕР ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ 
ПРОЈЕКАТА У 2019. ГОДИНИ“, поштом или предајом Писарници покрајинских органа управе, 
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад.  

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

Додатне информације се могу добити на телефон 021/487-4248.  
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