
 
 
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 за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, 
микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају 
уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности                                                                              
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 
ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, 
ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ У 2019. ГОДИНИ 

144-401-1001/2019-02 
 

ЦИЉ 
 

Циљ доделе бесповратних средстава је унапређење процеса производње на начин који не 
угрожава традиционалну технологију карактеристичну за стари занат ради повећања 
конкурентности, односно укупног развоја предузетништва у АП Војводини. 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства се одобравају за субвенционисање трошкова набавке опреме и репроматеријала на 
основу предрачуна, понуде или предуговора. 

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Средства у укупном износу од 5.000.000,00 динара, од чега 2.500.000,00 динара за капиталне 
субвенције и 2.500.000,00 динара за текуће. 

Субвенционисани износ се одобрава: 

1. За набавку опреме у висини од најмање 100.000,00 до највише 250.000,00 динара (са 
ПДВ-ом); 

2. За набавку репроматеријала у висини од најмање 80.000,00 до највише 200.000,00 
динара (са ПДВ-ом); 

Износ одобрених средстава може бити и мањи од износа тражених средстава. 

ПРАВО И УСЛОВИ УЧЕШЋА 

Право на доделу бесповратних средстава имају предузетници, микро и мала правна лица од 
интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, 
односно пословима домаће радиности.  

Учесници  на Јавном конкурсу подносе пријаву  под следећим условима: 

1. да су уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније до  30. новембра 2018. 
године и имају седиште односно регистрован огранак на територији Аутономне покрајине 
Војводине; 

2. да су измирили доспеле обавезе јавних прихода; 

3. да над њима није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације; 



4. да нису у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама у складу са 
Уредбом о правилима за доделу државне помоћи; 

Учесник  може да учествује на Јавном конкурсу са највише једном пријавом за једну намену 
(опрема или репроматеријал). 

ОБАВЕЗНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА  

Потребна документација за доделу бесповратних средстава прописана је Правилником.  

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Критеријуми за доделу бесповратних средстава уређени су Правилником.  

 

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА 

Пријаве на Јавни конкурс се подносе искључиво на конкурсним обрасцима који се могу 
преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прописаном документацијом и 
достављају у затвореној коверти на адресу:  
 

Покрајински секретаријат за привреду и туризам 
Булевар Михајла Пупина 16 
21000 Нови Сад 
са назнаком на лицу коверте - ''ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД 
ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И 
СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ АПВ 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 информације могу се добити на број телефона 021/487-4668, као и на сајту 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs. 

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

