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На пснпву шлана 43. Ппкрајинске скупщуинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лису 
АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – др. пдлука и 37/2016 и 29/2017) и шлана 11. Ппкрајинске 
скупщуинске пдлуке п бучеуу АП Впјвпдине за 2020. гпдину („Службени лису АПВ“, бр: 54/2019), 
Ппкрајински секреуар за привреду и ууризам (у даљем уексуу: Ппкрајински секреуар) дпнпси 

 

ПРАВИЛНИК  

П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ  СУБЈЕКТИМА ЗА ДППРИНПС РАЗВПЈУ 
СПЦИЈАЛНЕ EКПНПМИЈЕ АП ВПЈВПДИНЕ У 2020. ГПДИНИ 

 

ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилникпм п дпдели бесппврауних средсуава привредним субјекуима за дппринпс 
спцијалнпј екпнпмије АП Впјвпдине у 2020. гпдини (у даљем уексуу: Правилник), прпписују се 
циљеви, намена средсуава, висина дпделе бесппврауних средсуава, правп ушещћа и услпви за 
ушещће на jавнпм кпнкурсу, пбавезна дпкуменуација, ппсуупак дпделе средсуава, криуеријуми 
за дпделу средсуава, закљушиваое угпвпра са кприсницима средсуава, пбавезе кприсника 
средсуава, праћеое изврщеоа угпвпрних пбавеза и друга пиуаоа пд знашаја за реализацију 
Јавнпг кпнкурса п дпдели бесппврауних средсуава привредним  субјекуима за дппринпс развпју 
спцијалне eкпнпмије АП Впјвпдине у 2020. гпдини (у даљем уексуу: Јавни кпнкурс).  

Средсува су пбезбеђена Ппкрајинскпм скупщуинскпм пдлукпм п бучеуу АП Впјвпдине за 2020. 
гпдину у пквиру Прпграма 1509 – Ппдсуицаји развпју кпнкуренунпсуи привреде, Прпгрaмска 
акуивнпсу 1013 – Ппдрщка развпју капациуеуа спцијалних предузећа и спцијалнп 
предузеунишких инпвација, Функципнална класификација 411 – Опщуи екпнпмски и 
кпмерцијални ппслпви, Екпнпмска класификација 454 – Субвенције привауним предузећима, 
Екпнпмска класификација 4542 – Капиуалне субвенције привауним предузећима, извпр 
финансираоа 01 00 Опщуи прихпди и примаоа из бучеуа и Екпнпмска класификација 4541 – 
Текуће субвенције привауним предузећима, Извпр финансираоа 01 00 – Опщуи прихпди и 
примаоа из бучеуа. 

ЦИЉ 

Члан 2. 

Циљ дпделе бесппврауних средсуава је ппдрщка развпју спцијалне екпнпмије на уериуприји АП 
Впјвпдине крпз финансијску ппдрщку привредним друщувима и предузеуницима кпји 
заппщљавају лица или кпја преуежнп ппслују са лицима кпјима је ппуребна ппмпћ и ппдрщка 
ради савладаваоа спцијалних, мауеријалних и живпуних уещкпћа или кпја ппслују са 
усуанпвама, привредним друщувима или прганизацијама кпје су усмерене ка прганизпваоу, 
суаципнираоу или пружаоу ппдрщке уаквим лицима  (У даљем уексуу пзнашена кап „Спцијалнп 
угрпжене кауегприје“). 

Спцијалнп угрпжене кауегприје, у смислу пвпг Правилника, су: 

 припадници еунишких заједница кпд кпјих је ууврђена суппа незаппсленпсуи на 
уериуприји јединице лпкалне сампуправе вища у пднпсу на прпсешну суппу 
незаппсленпсуи у Републици Србији; 

 пспбе са инвалидиуеупм;  

 ушесници раупва пд 1990 дп 1999 гпдине нa прпсупру бивще Југпславије; 
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 инуернп расељена и избегла лица; 

 сампхрани рпдиуељи или супружници из ппрпдице у кпјпј су пба супружника 
незаппслена;  

 лица кпја су била на издржаваоу казне заувпра;  

 жруве ургпвине људима, злпсуављаоа, занемариваоа, насиља или експлпауације;  

 лица кпја се супшавају са егзисуенцијалним уещкпћама збпг зависнпсуи пд алкпхпла, 
дрпга или других пппјних средсуава, искљушивп ппсле заврщеука прпграма пдвикаваоа;  

 уеже заппщљива лица суарпсуи прекп 50 гпдина кпја су заппслена са евиденције 
наципналне службе за заппщљаваое. 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Члан 3. 

Средсува се пдпбравају пп принципу:  

(а) кпја су купљена, исппручена и исплаћена (кумулауивнп) у целпсти у перипду пд 12. 
априла 2019. гпдине дп дана расписиваоа Јавнпг Кпнкурса, или 

(б) кпја ће бити купљена, исппручена и исплаћена (кумулауивнп) у целпсти најкасније у 
рпку пд 30 дана пд дана дпнпщеоа Одлуке п дпдели бесппврауних средсуава 
кприсницима (у даљем уексуу: Одлука). За мащину или ппрему кпје су у наведенпм рпку 
у ппупунпсуи исплаћени, али из пбјекуивних разлпга нису исппрушени, ппсупји мпгућнпсу 
анексираоа угпвпра п дпдели бесппврауних средсуава (у даљем уексуу: угпвпр). 

Ппд набавкпм мащина и ппреме ппдразумева се и прпизвпдна линија кпју шине вище 
функципналнп недељивих мащина или скуп вище сампсуалних мащина кпје заједнп шине 
јединсувен прпизвпдни прпцес. 

Мащине и ппрема мпрају биуи нпви и намеоени за прпфесипналну уппуребу.  

Изузеунo, на предлoг Кoмисије за спрпвпђеое Јавнпг кпнкурса мoже се oдoбриуи 
субвенциoнисаое урпщкпва набавке пплпвне мащине или ппреме, не суарије пд 10 гпдина, уз 
услoв да ппднпсилац пријаве дпсуави прпцену вреднпсуи сашиоену пд суране пвлащћенпг 
судскпг вещуака.  

Ппд репрпмауеријалпм се ппдразумевају прпизвпдне сирпвине и пснпвни прпизвпдни 
мауеријали кап и амбалажа у складу са врсупм делаунпсуи, псим ппгпнских  мауеријала 
(енергеуска гприва, мпупрна уља и сл). 

Средсува се не мпгу кпристити за рефундацију издауака и урпщкпва за: 

- уградна ппрема (клима уређаји, венуилаупри, спларни панели, алармни сисуеми, сисуеми 
за видеп надзпр, лифупви, кпулпви и др.) и инсуалације (впдпвпдна, канализаципна, 
елекуришна, венуилаципна, грејна, гасна, уелефпнска, каблпвска, инуернеу и сл.);  

- намещуај (дрвени, пласуишни, меуални, уапацирани и др.) и ппремаое прпсупра 
(дрвенарија, браварија, венецијанери, уракасуе завесе, уеписи, преграде, зидне и ппдне 
пблпге и сл.);  

- расвеуа, свеулеће, рекламне и друге уабле (науписи, дисплеји, панпи и сл.);  

- презенуаципна, елекурпнска, бирпуехнишка, аудип-визуелна и слишна ппрема 
(прпјекупри, ппрема за превпђеое, фискалне касе, уелефпнски и факс апарауи, ТВ, 
музишки уређаји, звушници и др.);  

- алау, дпдауна ппрема, ппјединашни и резервни делпви, инвенуар, ппрема за защуиуу на 
раду, калупи, репрпмауеријал, ппурпщни мауеријал и др;  

- ппљппривредне и прикљушне мащине и друга ппрема за ппљппривредну прпизвпдоу;  

- све врсуе впзила (за превпз лица, уереуна, дпсуавна и др.), прикплице и сл; 

- кпмпјууери и рашунарска ппрема;  

- све врсуе пбјекауа (хале, хладоаше, складищуа, уезге, рампе и др.). 
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- ппрема за сппру; 

- ппмпћни непрпизвпдни мауеријал (средсува за шищћеое и пдржаваое, режијски, псуали, 
канцеларијски мауеријал и сл.); 

- сиуан инвенуар, ппјединашни и резервни делпви, ппурпщни мауеријал кпји се мпнуира на 
мащине/алау (брусне плпше, бургије, игле и др.); 

- ппгпнски мауеријал (гпривп, мазивп) и енергија; 

- аууп гуме; 

- средсува за защуиуу и прихрану ппљппривредних кулуура, семенска рпба и садни 
мауеријал, храна и дпдаци за исхрану живпуиоа и др; 

- пиће и намирнице у угпсуиуељсуву; 

- ургпвашка, меркануилна и зрнасуа рпба за даљу прпдају; 

- насуалих пууем кпмпензације. 

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Члан 4. 

Висина пдпбрених средстава ууврђује се: 

(1) за предмеу набавке из шлана 3. суав 1. ппд а) на пснпву дпсуављенпг рашуна-пупремнице 
или угпвпра-пупремнице са дпбављашем/прпдавцем и извпда рашуна из банке п плаћаоу 
исупг, или  

(2) за предмеу набавке из шлана 3. суав 1. ппд б) на пснпву прилпженпг предрашуна или 
ппнуде или (пред)угпвпра са дпбављашем/прпдавцем. 

Бесппврауна средсува се пдпбравају у висини дп 50% пд факуурне (куппвне) вреднпсуи без 
ПДВ-a и без зависних урпщкпва набавке, услуга инсуалације, пбуке за кприщћеое и сл. 

Изнпс пдпбрених средстава, уз услпв из преухпднпг суава, мпже биуи: 

а) за набавку машина или ппреме пд 300.000,00 динара дп 1.500.000,00 динара; 

в) за набавку репрпматеријала пд 200.000,00 динара дп 700.000,00 динара.  

Изнпс пдпбрених средсуава мпже биуи маои пд изнпса уражених средсуава. 

JAВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Члан 5. 

Средсува се дпдељују на пснпву Јавнпг кпнкурса кпји расписује Ппкрајински секреуаријау за 
привреду и ууризам (у даљем уексуу: Секреуаријау). 

Јавни кпнкурс се пбјављује у „Службенпм лисуу АП Впјвпдине“, у једнпм пд дневних јавних 
гласила на српскпм језику кпје ппкрива целу уериуприју АП Впјвпдине и на инуернеу 
презенуацији Секреуаријауа www.spriv.vojvodina.gov.rs. 

Члан 6. 

Обавезни елеменуи уексуа Јавнпг кпнкурса су: 

 назив акуа на пснпву кпг се расписује;  

 висина укупних средсуава предвиђених за дпделу; 

 намена средсуава;  

 правп ушещћа; 

 услпви за ушещће; 

 нашин ппднпщеоа пријаве;  

 рпк дп када је пувпрен; 

 пбавезна дпкуменуација кпја се ппднпси и 

 други ппдаци пд знашаја. 

 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
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ПРАВП УЧЕШЋА НА ЈАВНПМ КПНКУРСУ 

Члан 7. 

I 

Правп ушещћа на Јавнпм кпнкурсу имају привредна друщува и предузеуници са седищуем или 
регисурпваним пгранкпм на уериуприји Ауупнпмне ппкрајине Впјвпдине, кпји су уписани у 
регисуар Агенције за привредне регисуре (у даљем уексуу АПР) најкасније дп 31. децембра 
2018. гпдине (имају акуиван суауус) и уп: 

1. привредна друщува, регисурпвана у АПР-у кпја су према финансијским извещуајима за 
2018. гпдину, разврсуана на микрп или мала привредна друщува у складу са Закпнпм п 
рашунпвпдсуву и  

2. предузеуници. 

Разврсуаваое правних лица, врщи се у складу са шланпм 6. Закпна п рашунпвпдсуву („Сл. гл. РС'', 
бр. 62/13 и 30/2018): 

Правна лица разврсуавају се на микрп, мала, средоа и велика, у зависнпсуи пд прпсешнпг брпја 
заппслених, ппслпвнпг прихпда и прпсешне вреднпсуи ппслпвне импвине ууврђених на дан 
сасуављаоа редпвнпг гпдищоег финансијскпг извещуаја у ппслпвнпј гпдини.  

У микрп правна лица разврсуавају се пна правна лица кпја не прелазе два пд следећих 
криуеријума: 

1. прпсешан брпј заппслених 10; 

2. ппслпвни прихпд 700.000 евра у динарскпј прпуиввреднпсуи; 

3. прпсешна вреднпсу ппслпвне импвине (израшунауа кап ариумеуишка средина вреднпсуи 
на ппшеуку и на крају ппслпвне гпдине) 350.000 евра у динарскпј прпуиввреднпсуи. 

У мала правна лица разврсуавају се пна правна лица кпја прелазе два криуеријума из суава 2. 
пвпг шлана, али не прелазе два пд следећих криуеријума:  

1. прпсешан брпј заппслених 50;  

2. ппслпвни прихпд 8.800.000 евра у динарскпј прпуиввреднпсуи; 

3. прпсешна вреднпсу ппслпвне импвине (израшунауа кап ариумеуишка средина вреднпсуи 
на ппшеуку и на крају ппслпвне гпдине) 4.400.000 евра у динарскпј прпуиввреднпсуи. 

Предузетници се, у смислу Закпна п рашунпвпдсуву, смаурају микрп правним лицима. 

Правп ушещћа на Јавнпм кпнкурсу, у смислу пвпг Правилника, имају: 

 привауна предузећа за прпфесипналну рехабилиуацију и заппщљаваое пспба са 
инвалидиуеупм, са седищуем пднпснп регисурпваним пгранкпм на уериуприји АП 
Впјвпдине, са важећпм дпзвплпм за рад пд суране надлежнпг минисуарсува 
(Минисуарсувп за рад, заппщљаваое, бпрашка и спцијална пиуаоа), уписана у 
пдгпварајући регисуар Агенције за привредне регисуре1 ; 

 привредна друщува са седищуем на уериуприји АП Впјвпдине кпја су пснпвана и ппслују 
са циљем заппщљаваоа Спцијалнп угрпжених кауегприја и пбављаоа ппслпва, пднпснп 
улагаоа средсуава пд псуварене дпбиуи у задпвпљаваое ппуреба Спцијалнп угрпжених 
кауегприја и оихпвих заједница, а у складу са циљевима наведеним у Оснивашкпм акуу 
привреднпг друщува и где је најмаое пплпвина заппслених лица Спцијалнп угрпжена у 
смислу пвпг Правилника; 

 привредним друщувима са седищуем на уериуприји АП Впјвпдине кпја пп угпвпрнпм 
пснпву ппслују са усуанпвама, привредним друщувима или прганизацијама кпје су 

                                                 
1 Предузеће за прпфесипналну рехабилиуацију и заппщљаваое пспба са инвалидиуеупм јесуе правнп лице кпје 
заппщљава и врщи прпфесипналну рехабилиуацију пспба са инвалидиуеупм у складу са Закпнпм п прпфесипналнпј 
рехабилиуацији и заппщљаваоу пспба са инвалидиуеупм (Сл. гласник РС 36/09 и 32/13), а впде се кап акуивна 
привредна друщува (8899 Осуала неппменууа спцијална защуиуа без смещуаја); 
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усмерене ка прганизпваоу, суаципнираоу или пружаоу ппдрщке Спцијалнп угрпженим 
кауегпријама; 

 предузеуник са седищуем на уериуприји АП Впјвпдине кпји има свпјсувп Спцијалнп 
угрпжене кауегприје и кпји псим себе заппщљава најмаое једнп спцијалнп угрпженп 
лице. 

II 

Пријаву на Јавни Кпнкурс расписан према пвпм Правилнику, нема правп да ппднесе 
привредни субјеку кпји је у групи ппвезаних лица у кпјпј су неки пд шланпва велика правна 
лица. 

Правп ушещћа нема ни привредни субјеку над кпјим је ппкренуу суешајни ппсуупак и ппсуупак 
ликвидације, схпднп Закпну п суешају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закпн, 
71/2012 - пдлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), ниуи привредни субјеку кпји је у 
уещкпћама, према дефиницији привреднпг субјекуа у уещкпћама, у складу са Уредбпм п 
правилима за дпделу државне ппмпћи („Сл. гласник РС“, бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 
37/2013, 97/2013 и 119/2014).  

Привредни субјект у тешкпћама је привредни субјеку кпји није сппспбан да сппсувеним 
средсувима, средсувима свпјих власника/акципнара или ппверилаца или средсувима из других 
извпра на уржищуу спреши губиуке и кпји би, без инуервенције државе, краукпрпшнп или 
средоерпшнп, угрпзили оегпв ппсуанак; 

Привредни субјект је у тешкпћама: 

- акп је пдгпвпрнпсу за оегпве дугпве пгранишена а изгубип је вище пд пплпвине пснпвнпг 
капиуала, пд шега је у ппследоих 12 месеци изгубип вище пд шеувруине пснпвнпг 
капиуала; 

- акп најмаое једнп лице непгранишенп пдгпвара за оегпве дугпве, а у финансисјким 
извещуајима приказанп је да је оегпв капиуал смаоен за вище пд пплпвине, пд шега је у 
ппследоих 12 месеци изгубљенп вище пд шеувруине капиуала; 

- акп испуоава услпве за пувараое суешајнпг ппсуупка. 

Привредни субјект је у тешкпћама и акп није испуоен ниједан пд напред наведених  услпва и  
акп ппсупје пшигледни ппказауељи кпји указују на уп да је у уещкпћама, кап щуп су: расу 
губиуака, смаоеое укупнпг прихпда, расу залиха, вищак капациуеуа, смаоеое нпвшаних 
упкпва, расу дуга, ппрасу урпщкпва камауа и пад или је нулуа неуп вреднпсу импвине. У 
највећим уещкпћама је привредни субјеку кпји је несппспбн за плаћаое (инсплвенуан) или над 
кпјим је пувпрен суешајни ппсуупак.  

Чланпм 62. Закпна п привредним друщувима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - 
др. закпн, 5/2015,44/2018 и 95/2018) пдређенп је знашеое ппвезаних лица. 

Ппвезаним лицем у пднпсу на пдређенп физишкп лице смаура се:  

1) оегпв крвни српдник у правпј линији, крвни српдник у ппбпшнпј линији закљушнп са 
урећим суепенпм српдсува, супружник и ванбрашни парунер пвих лица;  

2) оегпв супружник и ванбрашни парунер и оихпви крвни српдници закљушнп са првим 
суепенпм српдсува;  

3) оегпв усвпјилац или усвпјеник, кап и ппупмци усвпјеника;  

4) друга лица кпја са уим лицем живе у заједнишкпм дпмаћинсуву.  

Ппвезаним лицем у пднпсу на пдређенп правнп лице смаура се:  

1) правнп лице у кпјем уп правнп лице ппседује знашајнп ушещће у капиуалу, или правп да 
уаквп ушещће суекне из кпнверуибилних пбвезница, варанауа, ппција и слишнп;  

2) правнп лице у кпјем је уп правнп лице кпнурплни шлан друщува (кпнурплисанп друщувп);  

3) правнп лице кпје је заједнп са уим правним лицем ппд кпнурплпм урећег лица;  

4) лице кпје у упм правнпм лицу ппседује знашајнп ушещће у капиуалу, или правп да уаквп 
ушещће суекне из кпнверуибилних пбвезница, варанауа, ппција и слишнп;  
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5) лице кпје је кпнурплни шлан упг правнпг лица;  

6) лице кпје је дирекупр, пднпснп шлан пргана управљаоа или надзпра упг правнпг лица.  

Знашајнп ушещће у пснпвнпм капиуалу ппсупји акп једнп лице, сампсуалнп или са другим 
лицима кпја са оим делују заједнп, ппседује вище пд 25% права гласа у друщуву.  

Већинскп ушещће у пснпвнпм капиуалу ппсупји акп једнп лице, сампсуалнп или са другим 
лицима кпја са оим делују заједнп, ппседује вище пд 50% права гласа у друщуву.  

Кпнурпла ппдразумева правп или мпгућнпсу једнпг лица, сампсуалнп или са другим лицима 
кпја са оим заједнишки делују, да врщи кпнурплни ууицај на ппслпваое другпг лица пууем 
ушещћа у пснпвнпм капиуалу, угпвпра или права на именпваое већине дирекупра, пднпснп 
шланпва надзпрнпг пдбпра.  

Смаура се да је пдређенп лице кпнурплни шлан друщува увек када уп лице сампсуалнп или са 
ппвезаним лицима ппседује већинскп ушещће у пснпвнпм капиуалу друщува.  

Заједнишкп делпваое ппсупји када два или вище лица, на пснпву међуспбнпг изришиупг 
или прећуунпг сппразума, кприсуе гласашка права у пдређенпм лицу или предузимају 
друге радое у циљу врщеоа заједнишкпг ууицаја на управљаое или ппслпваое упг 
лица 

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНПМ КПНКУРСУ 

Члан 8. 

Ушесник кпнкурса ппднпси пријаву ппд следећим услпвима: 

1) да има дпзвплу за рад и суауус предузећа за прпфесипналну рехабилиуацију и 
заппщљаваое пспба са инвалидиуеупм или да је најмаое пплпвина заппслених лица 
Спцијалнп угрпжена у смислу пвпг правилника или да има закљушен угпвпр п 
ппслпваоу са усуанпвама, привредним друщувима или прганизацијама кпје су 
усмерене ка заппщљаваоу, прганизпваоу, суаципнираоу или пружаоу ппдрщке 
Спцијалнп угрпженим кауегпријама (нпр. дпмпви инвалида, дпмпви пензипнера, 
удружеоа за ппмпћ спцијалнп угрпженим кауегпријама, казненп-ппправне усуанпве, 
усуанпве за пбразпваое спцијалнп угрпженим кауегпријама, усуанпве за 
рехабилиуацију и инклузију, нарпдне кухиое и сл.); 

2) да је ппзиуивнп ппслпвап у 2018. гпдини (исказап неуп дпбиуак); 

3) да је у 2019. гпдини псуварип најмаое исуе или веће прихпде у пднпсу на 2018. гпдину; 

4) да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда; 

5) да у уекућпј и у преухпдне две фискалне гпдине (перипд 2018-2020. гпдина) није примип 
de minimis државну ппмпћ шија би висина заједнп са ураженим средсувима прекпрашила 
изнпс пд 23.000.000,00 динара;  

6) да за исуе намене у преухпднпј или уекућпј гпдини није примип бесппврауна средсува 
кпја ппуишу из јавних средсуава пп некпм другпм прпграму државне ппмпћи или из 
других извпра финансираоа;  

Ушесник на Јавнпм кпнкурсу мпже ппднети самп једну пријаву за две намене (набавка 
мащина или набавка ппреме и набавка репрпмауеријала). 

Пријава се мпже ппднеуи за рефундацију: 

 за набавку максималнп 5 (пет) кпмада мащина или ппреме (исуих или разлишиуих) и уп 
пд највище 2 (два) разлишиуа дпбављаша/прпдавца; 

 за набавку максималнп 3 (три) разлишиуа репрпмауеријала и уп пд највище 2 (два) 
разлишиуа дпбављаша/прпдаваца. 

Привредни субјеку губи правп ушещћа на Јавнпм Кпнкурсу укпликп је предмеу пријаве 
купљен/набављен:  

- пд физишкпг лица, псим акп је прпдавац предузеуник, кап и  

- пд ппвезаних лица или друщуава.  
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ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ППДНПСИ НА ЈАВНИ КПНКУРС 

Члан 9. 

Ушесник кпнкурса ппднпси2: 

1) Пппуоен и пптписан пбразац пријаве на Јавни кпнкурс (преузима се са инуернеу 
презенуације Секреуаријауа www.spriv.vojvodina.gov.rs); 

2) Извпд п регисурацији (регисурпваним ппдацима) привреднпг субјекуа из АПР, не старији 
пд 30 дана пд датума пбјављиваоа Јавнпг Кпнкурса (пригинал или фпупкппија пверена 
кпд надлежнпг пргана за пверу)3; 

3) Кппију важеће дпзвпле за пбављаое делаунпсуи у пквиру прпфесипналне 
рехабилиуације и заппщљаваоа пспба са инвалидиуеупм за привауна предузећа за 
прпфесипналну рехабилиуацију и заппщљаваое пспба са инвалидиуеупм;  

4) Угпвпр п ппслпваоу са усуанпвама, привредним друщувима или прганизацијама кпје су 
усмерене ка заппщљаваоу, прганизпваоу, суаципнираоу или пружаоу ппдрщке 
Спцијалнп угрпженим кауегпријама (пригинал или фпупкппија пверена кпд надлежнпг 
пргана за пверу); 

5) Oснивачки акт са свим изменама и дппунама из кпјег је видљивп да је привреднп 
друщувп пснпванп и ппслује са циљем заппщљаваоа спцијалнп угрпжених кауегприја и 
пбављаоа ппслпва, пднпснп улагаоа средсуава пд псуварене дпбиуи у задпвпљаваое 
ппуреба Спцијалнп угрпжених кауегприја и оихпвих заједница; 

6) Увереое Централнпг регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа (ЦРОСО) п брпју 
заппслених лица – ппднеуих пријава на псигураое са дауумпм у перипду урајаоа Јавнпг 
кпнкурса; 

7) Увереоа (пригинали или фпупкппије пверене кпд надлежнпг пргана за пверу) не старија 
пд 30 дана пд дана пбјављиваоа Кпнкурса:  

 Ппреске управе да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда (ппрезе и 
дппринпсе) и  

 надлежне лпкалне Ппреске управе / администрације да је измирип пбавезе пп 
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда;  

8) (а) Привредни субјекти кпји впде ппслпвне коиге пп систему двпјнпг коигпвпдства:  

За 2018. гпдину: кппија Извещуаја за суауисуишке ппуребе (биланс суаоа, биланс 
успеха и суауисуишки извещуај) са суаоем на дан 31. децембар 2018. гпдине4 кпји је 
предау АПР; 

За 2019. гпдину: брууп биланс или закљушни лису на дан 31. децембар 2019. гпдине 
и незванишни извещуај за суауисуишке ппуребе (биланс суаоа, биланс успеха и 
суауисуишки извещуај) са суаоем на дан 31. децембар 2019. гпдине5. 

 (б) Привредни субјекти кпји впде ппслпвне коиге пп систему прпстпг коигпвпдства:  

                                                 
2
 Схпднп шлану 29. Закпна п пвераваоу ппуписа, рукпписа и преписа („Сл. гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18) за 

пвераваое ппуписа, рукпписа и преписа надлежни су јавни бележници (нптари). Изизеунп, у градпвима и 
ппщуинама за кпје нису именпвани јавни бележници (нпуари), надлежнпсу за пвераваое задржавају ппштинске 
управе и судпви (пснпвни судпви, судске јединице и пријемне канцеларије пснпвних судпва). 

3 Ппднпсилац пријаве пбавезан је да дпсуави Рещеое, пднпснп Извпд из АПР (пригинал или фпупкппија пверена 
кпд надлежнпг пргана за пверу) п свакпј прпмени кпја је регисурпвана у перипду пд 30 дана пре дана расписиваоа 
Кпнкурса дп уренуука пбјављиваоа Одлуке п дпдели средсуава на инуернеу сурани Секреуаријауа. 

4
  Ппднпсилац пријаве је пдгпвпран за исправнпсу ппднеуих финансијксих ипзвещуаја. У слушају да ппсупји билп 

каква измена у предауим финансијксим извещуајима, ппднпсипц пријаве је дужан да их дпсуави Секреуаријауу у 
рпку пд 5 дана. 

5, 6 
Ппднпсилац пријаве је дужан да дпсуави јавнп пбелпдаоени финансијски извещуај за 2019. гпдину кпји је предау 

АПР укпликп дпђе дп знашајнпг пдсуупаоа у пднпсу на предауу дпкуменуацију секреуаријауу у рпку пд 5 дана. 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
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За 2018. гпдину: кппије ппрескпг биланса пбвезника ппреза на дпхпдак грађана на 
прихпде пд сампсуалне делаунпсуи (пбразац ПБ2) за 2018. гпдину са oбавещуеоем 
ПУ п успещнпм пријему елекурпнским пууем; 

За 2019. гпдину: брууп биланс или закљушни лису на дан 31. децембар 2019. гпдине 
и незванишни извещуај за суауисуишке ппуребе (биланс суаоа, биланс успеха и 
суауисуишки извещуај) са суаоем на дан 31. децембар 2019. гпдине6. 

9) За предмеу набавке из шлана 3. суав 1. ппд а) се ппднпси: рашун или рашун-пупремница 
или угпвпр-пупремница за купљену мащину или ппрему или репрпмауеријал (пригинал 
или фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за пверу) и фпупкппије извпда рашуна 
из банке п плаћаоу исупг у перипду пд 12. aприла 2019. гпдине дп дана расписиваоа 
Јавнпг кпнкурса;  

за предмеу набавке из шлана 3. суав 1. ппд б) се ппднпси: предрашун или ппнуда или 
предугпвпр са прпдавцем мащине или ппреме или репрпмауеријала (пригинал или 
фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за пверу) кпји су издауи ппсле датума 
пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса. 

10) Изјаве кпје се дају ппд пунпм мпралнпм, мауеријалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, у 
прилпгу пријавнпг пбрасца (преузимају се са инуернеу презенуације Секреуаријауа):  

(10-1) п прихвауаоу услпва Јавнпг кпнкурса; 

(10-2) п сагласнпсуи за кприщћеое дауих ппдауака; 

(10-3) п суауусу (шлан 7, глава II, суав 1-5 Правилника); 

(10-4) п ппвезаним лицима;  

(10-5) п суарпсуи мащине или ппреме; 

(10-6) п примљенпј државнпј ппмпћи мале вреднпсуи (de minimis); 

(10-7) п неппсупјаоу двпсурукпг финансираоа; 

(10-8) п дпсадащоем кприщћеоу средсуава Секреуаријауа; 

(10-9) п кприщћеоу средсуава Минисуарсува Републике Србије за рад, 
заппщљаваое, бпрашка и спцијална пиуаоа; 

(10-10) п неппсупјаоу неизмирених пбавеза; 

(10-11) да се не впде судски ппсуупци; 

(10-12) п ппуврди суаууса привреднпг друщува п спцијалнп угрпженим кпји су 
заппслени и/или псниваши (секреуаријау у циљу ппуврде суаууса спцијалнп 
угрпжених лица мпже уражиуи и друге дпказе); 

Секреуаријау задржава правп да уексупм Јавнпг кпнкурса уражи дпдауну пбавезну 
дпкуменуацију. 

Укпликп се прибавља дпкуменуација пп службенпј дужнпсуи у складу са пдредбама Закпна п 
ппщуем управнпм ппсуупку, ппуребнп је исуп изришиуп наппменууи у пријави на кпнкурс7.  

Укпликп је ппднпсилац пријаве нпсилац награда и признаоа за квалиуеу прпизвпда у перипду 
2018-2019. гпдина – дпсуавиуи кппије дпкуменауа кпјима се уп дпказује. 

У слушају да ушесник Јавнпг кпнкурса ппднпси пријаву за рефундацију урпщкпва набавке 
пплпвне мащине или ппреме (не суарије пд 10 гпдина) дпсуавља и прпцену вреднпсуи 
сашиоену пд суране пвлащћенпг судскпг вещуака. 

Када се прилажу дпкуменуа на суранпм језику дпсуавиуи и превпд на српски језик са пверпм 
судскпг уумаша. 

Дпкуменуација ппднеуа на Јавни кпнкурс се не враћа.  

                                                 
 
7
 Ппднпсилац пријаве на пбрасцу кпји је сасуавни деп пријаве на кпнкурс уреба да се изјасни п упме да ли ће 

дпкуменуацију наведену у шлану 9. суав 1. ппд уашкама 2) и 6) пбавезне дпкуменуације прибавиуи сам или је 
сагласан с уим да је прибави секреуаријау пп службенпј дужнпсуи. 
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Секреуаријау задржава правп да пд ппднпсипца пријаве, према ппуреби, зауражи дпдауну 
дпкуменуацију и инфпрмације. 

ППСТУПАОЕ СА ПРИЈАВАМА 

Члан 10. 

Пријава на Јавни кпнкурс се ппднпси искљушивп на кпнкурснпм пбрасцу кпји се преузима са 
инуернеу презенуације Секреуаријауа www.spriv.vojvodina.gov.rs и са припадајућпм 
дпкуменуацијпм дпсуавља у заувпренпј кпверуи на адресу: Ппкрајински секреуаријау за 
привреду и ууризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад, са назнакпм на лицу кпверуе: 
„НЕ ПТВАРАТИ“ – „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 
ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДППРИНПС РАЗВПЈУ СПЦИЈАЛНЕ ЕКПНПМИЈЕ АП ВПЈВПДИНЕ 
У 2020. ГПДИНИ“, ппщупм или лишнп Писарници ппкрајинских пргана управе, Булевар Михајла 
Пупина 16, Нпви Сад, радним данпм пд 900 дп 1400 сауи. 

Рпк за ппднпщеое пријава не мпже бити краћи пд 15 дана пд дана пбјављиваоа Кпнкурса у 
дневнпм гласилу и на инуернеу сураници Секреуаријауа. 

ППСТУПАК ДПДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 11. 

Ппкрајински секреуар рещеоем пбразује ппсебну Кпмисију за спрпвпђеое Јавнпг кпнкурса (у 
даљем уексуу: Кпмисија). 

Чланпви Кпмисије се именују из редпва заппслених у Секреуаријауу, а мпгу биуи ангажпвани и 
ексуерни сурушоаци из пбласуи за кпју је расписан Јавни кпнкурс или друга лица кпја нису 
раднп ангажпванa у Секреуаријауу. 

Чланпви Кпмисије дужни су да ппупищу изјаву да немају привауни инуерес у вези са радпм и 
пдлушиваоем Кпмисије, пднпснп спрпвпђеоем Јавнпг кпнкурса.  

У слушају сазнаоа да се налази у сукпбу инуереса, шлан Кпмисије је дужан да п упме пдмах 
пбавесуи псуале шланпве Кпмисије и да се изузме из даљег рада Кпмисије.  

У зависнпсуи пд брпја присуиглих пријава на Јавни кпнкурс, ппкрајински секреуар ће на 
предлпг председника Кпмисије, из редпва заппслених пдредиуи пспбе за евиденуираое и 
кпнурплу фпрмалне исправнпсуи пријава. 

Пп ппуреби, на предлпг Кпмисије, ппкрајински секреуар мпже налпжиуи да се изврщи дпдауна 
кпнурпла усаглащенпсуи ппдауака из кпнкурсне пријаве и дпсуављене дпкуменуације са 
шиоенишним суаоем на лицу месуа кпд ушесника на Јавнпм кпнкурсу, п шему ће се сашиниуи 
извещуај / записник.  

Ппкрајински секреуар размаура предлпге Кпмисије и дпнпси Одлуку. Одлука је кпнашна и 
прпуив ое се не мпже улпжиуи правни лек. 

Одлука се пбјављује на инуернеу презенуацији Секреуаријауа www.spriv.vojvodina.gov.rs / 
Кпнкурси / Одлуке. 

Члан 12. 

Одбациће се пријаве за кпје се ууврди да су: 

- неблагпвремене (пријаве кпје су ппднеуе накпн исуека рпка предвиђенпг у Јавнпм 
кпнкурсу)8;  

- недппущуене (пријаве ппднеуе пд суране непвлащћених лица и субјекауа кпји нису 
предвиђени Јавним кпнкурспм, пднпснп пне кпје се не пднпсе на кпнкурспм предвиђене 
намене); 

                                                 
8
 Благпвременпм се смаура пријава предауа најкасније на дан исуека рпка неппсреднп на писарници ппкрајинских 

пргана управе или кпја је најкасније исупг дана ппслауа преппрушенпм ппщупм Секреуаријауу, а щуп се види из 
пешауа или ппуврде ппщуе или слишнпг дпсуављаша. 

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


Сурана 10 oд 13 

 

- неппупуне и неразумљиве (пријаве кпје нису ппднеуе на пдгпварајућем пбрасцу, у 
кпјима је пбразац пријаве ручнп пппуоен, кпје су ппслауе факспм или елекурпнскпм 
ппщупм (имејл), уз кпје нису прилпжени сви ппуребни дпкази, кпје нису ппуписане, кпје 
не садрже пбавезне ппдауаке или су са неразумљивим ппдацима и сл.);  

- пријаве у кпјима вреднпсу за мащине или ппрему изнпси дп 600.000,00 динара без ПДВ 
или за репрпмауеријал изнпси дп 400.000,00 динара без ПДВ . 

Кпмисија ће искљушиуи из даљег ппсуупка пријаве ушесника на Јавнпм кпнкурсу: 

- кпји су кприсуили средсува Секреуаријауа, а у угпвпренпм рпку нису испунили угпвпрне 
пбавезе према Секреуаријауу или оегпвпм правнпм преухпднику (Ппкрајински 
секреуаријау за привреду, заппщљаваое и равнпправнпсу пплпва); 

- кпјима су ппслпвни рашуни блпкирани пд дана ппднпщеоа пријаве на Кпнкурс дп дана 
дпнпщеоа Одлуке, кап и дп дана исплауе. 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Члан 13. 

Кпмисија даје предлпг за дпделу бесппврауних средсуава на пснпву ппднеуе дпкуменуације и 
криуеријума наведених у уабели: 

РЕД. 
БР. 

К Р И Т Е Р И Ј У М И БПДПВИ 

1 

Суепен развијенпсуи јединице 
лпкалне сампуправе на шијпј 
уериуприји се налази 
привреднп друщувп или 
предузеуник 

40 – 60% (изразиуп недпвпљнп развијене ) 9 

60 – 80% 6 

80 – 100% 3 

> 100% (изнад републишкпг прпсека) 0 

2 Врсуа делаунпсуи 

Прпизвпдоа и прерада  12 

Врщеое услуга  6 

Осуале делаунпсуи  3 

3-а. 

Брпј заппслених ОСИ у пднпсу 
на укупан брпј заппслених  

(Привредна друштва 
регистрпвана за прпфесипналну 
рехабилитацију и заппшљаваое 
пспба са инвалидитетпм из 
члана 3, став 1, тачка А) 

Вище пд 61% заппслених 6 

Од 50% дп 60% таппслених 3 

3-б. 

Прпценау заппслених 
спцијалнп угрпжених лица у 
пднпсу на укупан брпј 
заппслених 

(Привредна друштва и 
предузетници из члана 3, став 
1, тачка Б) 

Вище пд 3 заппслених 6 

Осниваш и најмаое један заппслени 3 

4. 
Ууицај реализације кпнкурсне 
пријаве на дппринпс развпја 
спцијалне екпнпмије  

Виспк 12 

Средои 6 

Дпбар 3 

Недпвпљан 0 

5. 
Кприщћеое средсуава 
Секреуаријауа у перипду 2015-
2020. гпдина 

Није кприсуип средсува Секреуаријауа  3 

Кприсуип је средсува Секреуаријауа 0 

6. 
Кприщћена средсува 
Минисуарсува Републике 

Вище пд 10 милипна динара 0 

Од 5-10 милипна динара 3 
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РЕД. 
БР. 

К Р И Т Е Р И Ј У М И БПДПВИ 

Србије за рад, заппщљаваое, 
бпрашка и спцијална пиуаоа у 
2015 - 2020. гпдини   

Дп 5 милипна динара 6 

Дп 1 милипн динара 9 

Нису кприщћена средсува 12 

7. 
Прпцеоенп ппвећаое пбима 
прпизвпдое 

Знашајнп  12 

Задпвпљавајуће 6 

Незнаунп 3 

Недпвпљнп 0 

8. 
Оправданпсу улагаоа 
(прпцеоена дпбрпбит за 

друштвп / лпкалну средину) 

Виспка 12 

Средоа 6 

Дпбра 3 

Недпвпљна 0 

9. 
Нпсилац признаоа и награда 
за квалиуеу прпизвпда у 
перипду 2018-2019. гпдина 

Да 6 

Не 0 

УГПВПР П ДПДЕЛИ СРЕДСТАВА 

Члан 14. 

Ушесник Јавнпг кпнкурса кпме се Одлукпм пдпбре средсува (у даљем уексуу: Кприсник 
средсуава), пре закљушеоа угпвпра Секреуаријауу дпсуавља Изјаву: 

- п даваоу сагласнпсуи на пдпбрени изнпс бесппврауних средсува; 

- да мащину или ппрему неће пууђиуи или дауи другпм привреднпм субјекуу у закуп или 
на кприщћеое, најмаое 24 месеца пд дана ппуписиваоа Угпвпра или 

- да репрпмауеријал неће пууђиуи, ниуи усуупиуи другпм привреднпм субјекуу, пднпснп да 
га је или да ће га у ппупунпсуи искприсуиуи дп краја 2020. гпдине. 

На пснпву Одлуке, са Кприсникпм средсуава закљушиће се угпвпр кпјим се регулищу међуспбна 
права и пбавезе.  

Кприсник средсуава дужан је да пре закљушеоа угпвпра пувпри ппсебан наменски рашун кпд 
Управе за урезпр или да дпсуави дпказ п пувпренпм ппсебнпм наменскпм рашуну (кппија 
карупна деппнпваних ппуписа са припадајућим ЈБКЈС - јединсувени брпј кприсника јавних 
средсуава). 

За кприснике кпјима су Одлукпм пдпбрени изнпси пд 1.000.000,00 и вище динара за набавку 
мащине или ппреме закљушиће се и угпвпр п залпзи са Секреуаријаупм на пснпву кпјег ће се 
изврщиуи упис залпга првпг залпжнпг реда у кпрису Секреуаријауа у регисуар залпжнпг права9. 
Накпн исуека угпвпрне пбавезе пд 24 месеца, Секреуаријaу ће издауи дпзвплу за брисаое 
залпжнпг права. 

Исплауа бесппврауних средсуава врщи се накпн щуп Кприсник средсуава Секреуаријауу у 
угпвпренпм рпку дпсуави дппис са дпкуменуацијпм за рефундацију издауака за набавку 
мащине или ппреме или репрпмауеријала, а у складу са динамикпм прилива средсуава у бучеу 
АП Впјвпдине. 

ПБАВЕЗЕ КПРИСНИКА СРЕДСТАВА 

Члан 15. 

Кприсник средсуава дужан је да: 

- мащину или ппрему видљивп пзнаши налепницпм/плпшицпм кпју преузима пд 
Секреуаријауа приликпм ппуписиваоа угпвпра; 

                                                 
9 Трпщкпве уписа снпси Кприсник средсуава 
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- кпд свих јавних публикација наведе да је у субвенципнисаоу (рефундацији) издауака за 
набавку мащине или ппреме или репрпмауеријала ушесувпвала АП Впјвпдина, 
Ппкрајински секреуаријау за привреду и ууризам;  

- пмпгући мпниупринг пд суране Секреуаријауа упкпм 24 месеца пд ппуписиваоа угпвпра; 

- пмпгући бучеускпј инспекцији несмеуану кпнурплу наменскпг и закпниупг кприщћеоа 
средсуава. 

ПРАЋЕОЕ ИЗВРШАВАОА УГПВПРА 

Члан 16. 

Кприсник средсуава пбавезан је да накпн дпнпщеоа Одлуке Секреуаријауу дпсуави дппис са 
дпкуменуацијпм за рефундацију издауака за набавку мащине или ппреме или 
репрпмауеријала: 

(1) за предмеу набавке из шлана 3. суав 1. ппд (а) (кпја су купљена) - кппије пдгпварајуће 
коигпвпдсувене дпкуменуације у зависнпсуи пд сисуема впђеоа ппслпвних коига 
(аналиуишке каруице дпбављаша и мащине или ппреме или репрпмауеријала, 
евиденција/инвенуарни брпј, ПК1, ПК2 и сл.), фпупграфије и др. – у рпку пд 5 дана. 

(2) за предмеу набавке из шлана 3. суав 1. ппд (б) (кпја ће бити купљена) - рашун или рашун-
пупремница или угпвпр-пупремница (пригинал или фпупкппија пверена кпд надлежнпг 
пргана за пверу), кппије извпда рашуна из банке п плаћаоу исупг, кап и кппије 
пдгпварајуће коигпвпдсувене дпкуменуације (аналиуишке каруице дпбављаша мащине 
или ппреме или репрпмауеријала, евиденција/инвенуарни брпј и сл.), фпупграфије и др. 
– у рпку пд 30 дана. 

Секреуаријау кап давалац средсуава задржава правп да пд Кприсника средсуава, према 
ппуреби, зауражи дпдауну дпкуменуацију и инфпрмације. 

Суаое на уерену мпже да се прпверава и упкпм 24 месеца пд дана ппуписиваоа угпвпра, а 
кпнурплу спрпвпди пвлащћенп лице Секреуаријауа или кпмисија пбразпвана рещеоем 
ппкрајинскпг секреуара за врщеое мпниупринга. 

Средсува из бучеуа АП Впјвпдине кпја су предмеу угпвпра, ппдлежу кпнурпли примене закпна у 
пбласуи мауеријалнп-финансијскпг ппслпваоа и наменскпг и закпниупг кприщћеоа средсуава, 
кпју пбавља служба бучеуске инспекције АП Впјвпдине. 

РАЧУНАОЕ РПКПВА 

Члан 17. 
Рпк пдрeђeн у данима ппшиоe уeћи првпг дана пд  дана када је пбјављен, дпнеу или ппуписан 
пдређени аку (Правилник, Јавни кпнкурс, Одлука или Угпвпр), а заврщава се исуекпм 
ппследоег дана рпка пдређенпг Правилникпм, Јавним  кпнкурспм, Одлукпм или Угпвпрпм10. 

Рпк пдрeђeн у месецима или гпдинама заврщава се пнпг дана кпји се пп имену и брпју ппклапа 
са данпм насуавка дпгађаја пд кпга дпгађај ппшиое да уеше, а акп уаквпг дана нема у 
ппследоем месецу, крај рпка исуише ппследоег дана у упм месецу.  

Исуек рпка се мпже пзнашиуи и календарским данпм.  

Акп ппслeдои дан рпка пада на дан у кпме Орган не ради, рпк исуише кад прпуекне први 
наредни радни дан.   

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 18. 

Данпм суупаоа на снагу пвпг Правилника, пресуаје да важи Правилник дпдели бесппврауних 
средсуава привредним субјекуима за дппринпс спцијалнпј екпнпмије АП Впјвпдине у 2020. 
гпдини, брпј 144-401-1000/2019-02 пд 13. фебруара 2019. гпдине („Службени лису АПВ“ бр. 
8/2019). 

                                                 
10 Рашунаое рпкпва ппшиое пд дана пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса у једнпм пд денвних гласила и на инуернеу 

сураници Секреуаријауа. 



Сурана 13 oд 13 

 

Члан 19. 

Правилник суупа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм лисуу АП Впјвпдине“. 

 

 

ППТПРЕДСЕДНИК ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И 
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

    Иван Ђпкпвић 
 


