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На пснпву шлана 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист 
АПВ“, бр: 37/2014, 54/2014 – др. пдлука и 37/2016 и 29/2017) и шлана 11. Ппкрајинске 
скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2020. гпдину („Службени лист АПВ“, бр: 54/2019), 
Ппкрајински секретар за привреду и туризам (у даљем тексту: Ппкрајински секретар) дпнпси 

 

ПРАВИЛНИК 

П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРП И МАЛИМ ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ РЕПРПМАТЕРИЈАЛА 

У 2020. ГПДИНИ 

 

ППШТЕ ПДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Правилникпм п дпдели бесппвратних средстава микрп и малим привредним друщтвима и 
предузетницима за субвенципнисаое издатака за набавку репрпматеријала у 2020. гпдини (у 
даљем тексту: Правилник), прпписују се циљеви, намена и висина средстава, правп ушещћа и 
услпви за ушещће на Јавнпм кпнкурсу, пбавезна дпкументација, ппступак дпделе средстава, 
критеријуми и мерила за дпделу средстава, закљушиваое угпвпра са кприсницима средстава, 
пбавезе кприсника средстава, праћеое изврщеоа угпвпрних пбавеза и друга питаоа пд 
знашаја за реализацију Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое 
издатака за набавку репрпматеријала у 2020. гпдини (у даљем тексту: Јавни кпнкурс). 

Средства су пбезбеђена Ппкрајинскпм скупщтинскпм пдлукпм п Бучету АП Впјвпдине за 2020. 
гпдину у пквиру Прпграма 1509 – Ппдстицаји развпју кпнкурентнпсти привреде, Прпгрaмска 
активнпст 1001 – Ппдрщка развпју предузетнищтва, малих и средоих привредних друщтава, 
Функципнална класификација 411 – Опщти екпнпмски и кпмерцијални ппслпви, Екпнпмска 
класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, Екпнпмска класификација 4541 – 
Текуће субвенције приватним предузећима, Извпр финансираоа 01 00 – Прихпди и примаоа 
из Бучета. 

ЦИЉ 

Члан 2. 

Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) дпдељује 
бесппвратна средстава ради јашаоа кпнкурентнпсти привредних субјеката и ппвећаоа укупнпг 
привреднпг раста и развпја предузетнищтва у АП Впјвпдини путем плакщаваоа заппшиоаоа 
нпвих прпизвпдних циклуса и стимулисаоа ствараоа нпве дпдатне материјалне вреднпсти 
намеоене тржищту. 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Члан 3. 

Средства се пдпбравају пп принципу рефундације, а намеоена су за субвенципнисаое 
издатака за набавку репрпматеријала кпји је купљен, исппручен и исплаћен (кумулативнп) у 
целпсти, накпн 12. априла 2019. гпдине дп дана расписиваоа Јавнпг кпнкурса. 
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Ппд набавкпм репрпматеријала ппдразумевају се сирпвине и пснпвни прпизвпдни материјал у 
зависнпсти пд врсте прпизвпдое, пднпснп делатнпсти привреднпг субјекта. У изузетним 
слушајевима кап репрпматеријал прихватају се (уважавају се), кпмппненте и склпппви за 
уградоу (пплуфабрикати), кап и кпмерцијална амбалажа.1 

Репрпматеријал мпра бити у складу са стварнпм делатнпщћу привреднпг субјекта. 

Средства се не мпгу кпристити за рефундацију издатака и трпщкпва за: 

- ппмпћни непрпизвпдни материјал (средства за шищћеое и пдржаваое, режијски, пстали, 
канцеларијски материјал и сл.); 

- ситан инвентар, ппјединашни и резервни делпви, пптрпщни материјал кпји се мпнтира на 
мащине/алат (брусне плпше, бургије, игле и др.); 

- ппгпнски материјал (гпривп, мазивп) и енергија; 

- аутп гуме; 

- средства за защтиту и прихрану ппљппривредних култура, семенска рпба и садни 
материјал, храна и дпдаци за исхрану живптиоа и др; 

- материјал за щтампу и графишки материјал (папир, плпше, бпје и др.); 

- пиће и намирнице у угпститељству; 

- грађевински материјал (цемент, щљунак, песак, арматура, блпкпви, бпје, цигла и сл.); 

- тргпвашка, меркантилна и зрнаста рпба за даљу прпдају; 

- насталих путем кпмпензације. 

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Члан 4. 

Висина пдпбрених средстава утврђује се на пснпву дпстављенпг рашуна-птпремнице или 
угпвпра-птпремнице са дпбављашем/прпдавцем и извпда рашуна из банке п плаћаоу истпг. 

Средства се пдпбравају у висини пд најмаое 150.000,00 динара дп највище 1.500.000,00 
динара, пднпснп дп 50% пд фактурне (куппвне) вреднпсти без ПДВ-a и без зависних трпщкпва 
набавке2. 

Изнпс пдпбрених средстава мпже бити и маои пд изнпса тражених средстава. 

ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Члан 5. 

Средства се дпдељују на пснпву Јавнпг кпнкурса кпји расписује Секретаријат. 

Јавни кпнкурс се пбјављује у „Службенпм листу АП Впјвпдине“, у једнпм пд дневних јавних 
гласила на српскпм језику кпје ппкрива целу теритприју АП Впјвпдине и на интернет 
презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Кпнкурси / Јавни ппзиви. 

Члан 6. 

Обавезни елементи текста Јавнпг кпнкурса су: 

- назив акта на пснпву кпг се расписује Јавни кпнкурс; 

- висина укупних средстава предвиђених за дпделу пп Јавнпм кпнкурсу; 

- намена средстава; 

- правп и услпви за ушещће на Јавнпм кпнкурсу; 

- нашин и рпк за ппднпщеое пријава на Јавни кпнкурс; 

                                       
1
 Оснпвни материјал улази у гптпв прпизвпд неппсреднп – представља оегпв саставни деп. 

Ппмпћни материјал такпђе улази у састав гптпвпг прпизвпда, али је оегпвп ушещће сппреднп (нпр. бпје, лакпви, 
лепкпви). 

Кпмерцијална (прпдајна) амбалажа у кпју се прпизвпд неппсреднп пакује и шини саставни или нпсећи деп 
прпизвпда и није намеоена магацинскпм складищтеоу или трансппрту. 

2
 Зависни трпщкпви набавке (ЗТН) су трпщкпви: превпза, утпвара, истпвара, складищтеоа, псигураоа у трансппрту, 

банкарске прпвизије, цариоеоа, акцизе и др. 
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- критеријуми за пцену пријава; 

- пбавезна дпкументација кпја се ппднпси на Јавни кпнкурс и 

- други ппдаци пд знашаја. 

ПРАВП УЧЕШЋА НА ЈАВНПМ КПНКУРСУ 

Члан 7. 

I 

Правп ушещћа на Јавнпм кпнкурсу имају привредна друщтва и предузетници са седищтем или 
регистрпваним пгранкпм на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, кпји су уписани у 
регистар Агенције за привредне регистре (у даљем тексту АПР) најкасније дп 31. децембра 
2018. гпдине (имају активан статус) и тп: 

1. правна лица, регистрпвана у АПР-у кап привредна друщтва, кпја су према финансијским 
извещтајима за 2018. гпдину, разврстана на микрп или мала правна лица и 

2. предузетници (без паущалних ппреских пбвезника). 

Разврставаое правних лица, врщи се у складу са шланпм 6. Закпна п рашунпвпдству („Сл. 
гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018).  

Правна лица, у смислу пвпг закпна, разврставају се на микрп, мала, средоа и велика, у 
зависнпсти пд прпсешнпг брпја заппслених, ппслпвнпг прихпда и прпсешне вреднпсти ппслпвне 
импвине утврђених на дан састављаоа редпвнпг гпдищоег финансијскпг извещтаја у ппслпвнпј 
гпдини. 

У микрп правна лица разврставају се пна правна лица кпја не прелазе два пд следећих 
критеријума: 

1) прпсешан брпј заппслених 10; 

2) ппслпвни прихпд 700.000 евра у динарскпј прптиввреднпсти; 

3) прпсешна вреднпст ппслпвне импвине (израшуната кап аритметишка средина вреднпсти 
на ппшетку и на крају ппслпвне гпдине) 350.000 евра у динарскпј прптиввреднпсти. 

У мала правна лица разврставају се пна правна лица кпја прелазе два критеријума из 
претхпднпг става, али не прелазе два пд следећих критеријума: 

1) прпсешан брпј заппслених 50; 

2) ппслпвни прихпд 8.800.000 евра у динарскпј прптиввреднпсти; 

3) прпсешна вреднпст ппслпвне импвине (израшуната кап аритметишка средина вреднпсти 
на ппшетку и на крају ппслпвне гпдине) 4.400.000 евра у динарскпј прптиввреднпсти. 

Предузетници се, у смислу Закпна п рашунпвпдству, сматрају микрп правним лицима. 

II 

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

Правп ушещћа нема ни привредни субјект над кпјим је ппкренут стешајни ппступак и ппступак 
ликвидације, схпднп Закпну п стешају („Сл. гласник РС“, бр. 104/2009, 99/2011 - др. закпн, 
71/2012 - пдлука УС, 83/2014, 113/2017, 44/2018 и 95/2018), нити привредни субјект кпји је у 
тещкпћама, према дефиницији привреднпг субјекта у тещкпћама, 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 субјект кпји није сппспбан да сппственим 
средствима, средствима свпјих власника/акципнара или ппверилаца или средствима из других 
извпра на тржищту спреши губитке и кпји би, без интервенције државе, краткпрпшнп или 
средоерпшнп, угрпзили оегпв ппстанак; 

Привредни субјект је у тешкпћама: 

- акп је пдгпвпрнпст за оегпве дугпве пгранишена а изгубип је вище пд пплпвине пснпвнпг 
капитала, пд шега је у ппследоих 12 месеци изгубип вище пд шетвртине пснпвнпг 
капитала; 
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- акп најмаое једнп лице непгранишенп пдгпвара за оегпве дугпве, а у финансисјким 
извещтајима приказанп је да је оегпв капитал смаоен за вище пд пплпвине, пд шега је у 
ппследоих 12 месеци изгубљенп вище пд шетвртине капитала; 

- акп испуоава услпве за птвараое стешајнпг ппступка. 

Привредни субјект је у тешкпћама и акп није испуоен ниједан пд напред наведених  услпва и  
акп ппстпје пшигледни ппказатељи кпји указују на тп да је у тещкпћама, кап щтп су: раст 
губитака, смаоеое укупнпг прихпда, раст залиха, вищак капацитета, смаоеое нпвшаних 
тпкпва, раст дуга, ппраст трпщкпва камата и пад или је нулта нетп вреднпст импвине. У 
највећим тещкпћама је привредни субјект кпји је несппспбн за плаћаое (инсплвентан) или над 
кпјим је птвпрен стешајни ппступак. 

Чланпм 62. Закпна п привредним друщтвима („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 сматра се: 

1) оегпв крвни српдник у правпј линији, крвни српдник у ппбпшнпј линији закљушнп са 
трећим степенпм српдства, супружник и ванбрашни партнер пвих лица; 

2) оегпв супружник и ванбрашни партнер и оихпви крвни српдници закљушнп са првим 
степенпм српдства; 

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

4) друга лица кпја са тим лицем живе у заједнишкпм дпмаћинству. 

Ппвезаним лицем у пднпсу на пдређенп правнп лице сматра се: 

1) правнп лице у кпјем тп правнп лице ппседује знашајнп ушещће у капиталу, или правп да 
таквп ушещће стекне из кпнвертибилних пбвезница, вараната, ппција и слишнп; 

2) правнп лице у кпјем је тп правнп лице кпнтрплни шлан друщтва (кпнтрплисанп друщтвп); 

3) правнп лице кпје је заједнп са тим правним лицем ппд кпнтрплпм трећег лица; 

4) лице кпје у тпм правнпм лицу ппседује знашајнп ушещће у капиталу, или правп да таквп 
ушещће стекне из кпнвертибилних пбвезница, вараната, ппција и слишнп; 

5) лице кпје је кпнтрплни шлан тпг правнпг лица; 

6) лице кпје је директпр, пднпснп шлан пргана управљаоа или надзпра тпг правнпг лица. 

Знашајнп ушещће у пснпвнпм капиталу ппстпји акп једнп лице, сампсталнп или са другим 
лицима кпја са оим делују заједнп, ппседује вище пд 25% права гласа у друщтву. 

Већинскп ушещће у пснпвнпм капиталу ппстпји акп једнп лице, сампсталнп или са другим 
лицима кпја са оим делују заједнп, ппседује вище пд 50% права гласа у друщтву. 

Кпнтрпла ппдразумева правп или мпгућнпст једнпг лица, сампсталнп или са другим лицима 
кпја са оим заједнишки делују, да врщи кпнтрплни утицај на ппслпваое другпг лица путем 
ушещћа у пснпвнпм капиталу, угпвпра или права на именпваое већине директпра, пднпснп 
шланпва надзпрнпг пдбпра. 

Сматра се да је пдређенп лице кпнтрплни шлан друщтва увек када тп лице сампсталнп или са 
ппвезаним лицима ппседује већинскп ушещће у пснпвнпм капиталу друщтва. 

Заједнишкп делпваое ппстпји када два или вище лица, на пснпву међуспбнпг изришитпг или 
прећутнпг сппразума, кпристе гласашка права у пдређенпм лицу или предузимају друге радое 
у циљу врщеоа заједнишкпг утицаја на управљаое или ппслпваое тпг лица. 

УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНПМ КПНКУРСУ 

Члан 8. 

Ушесник на Јавнпм кпнкурсу ппднпси пријаву ппд следећим услпвима: 

1) да је ппзитивнп ппслпвап у 2018. гпдини (исказап нетп дпбитак); 

2) да је у 2019. гпдини пстварип најмаое исте или веће прихпде у пднпсу на 2018. гпдину; 

3) да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда; 
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4) да према евиденцији Централнпг регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, пбвезник 
има најмаое 3 заппслена лица на непдређенп време са датумпм у перипду трајаоа 
Јавнпг кпнкурса; 

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

6) да за исте намене у претхпднпј или текућпј гпдини није примип бесппвратна средства 
кпја пптишу из јавних средстава пп некпм другпм прпграму државне ппмпћи или из 
других извпра финансираоа; 

Ушесник на Јавнпм кпнкурсу мпже ппднети самп једну пријаву за рефундацију издатака за 
набавку максималнп 3 (три) разлишита репрпматеријала и тп пд највище 2 (два) разлишита 
дпбављача/прпдаваца кпје је дужан да јаснп наведе и специфицира у пбрасцу пријаве. 

Привредни субјект губи правп ушещћа на Јавнпм кпнкурсу укпликп је предмет пријаве 
(репрпматеријал) купљен / набаљен: 

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

- пд ппвезаних лица или друщтава. 

ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ППДНПСИ НА ЈАВНИ КПНКУРС 

Члан 9. 

Ушесник на Јавнпм кпнкурсу ппднпси3: 

1) Пппуоен и пптписан пбразац пријаве на Јавни кпнкурс (пппуоава се искључивп на 
рашунару, а преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs / Кпнкурси / Јавни ппзиви); 

2) Пппуоен и пптписан дпдатак пбрасца - Excel табела (пппуоава се искључивп на 
рашунару, а преузима се са интернет презентације Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs / Кпнкурси / Јавни ппзиви); 

3) Извпд п регистрацији (регистрпваним ппдацима) привреднпг субјекта из АПР, не старији 
пд 30 дана пре датума пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса (пригинал или фптпкппија пверена 
кпд надлежнпг пргана за пверу)4; 

4) Увереоа (пригинали или фптпкппије пверене кпд надлежнпг пргана за пверу) не старија 
пд 30 дана пре пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса: 

(4-1) Ппреске управе да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда (ппрезе и 
дппринпсе) и 

(4-2) надлежне лпкалне Ппреске управе / администрације да је измирип пбавезе пп 
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда; 

5) Увереое Централнпг регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа п брпју заппслених лица 
– ппднетих пријава на псигураое са датумпм у перипду трајаоа Јавнпг кпнкурса; 

6) Увереое пдељеоа Министарства пдбране Републике Србије п ушещћу у пружаним 
сукпбима у перипду пд 17. августа 1990. гпдине дп 25. јуна 1999. гпдине, не старије пд 30 
дана пд дана пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса (пригинал или фптпкппија пверена кпд 
надлежнпг пргана за пверу) - самп у случају акп је власник/пдгпвпрнп лице или 
заппслени учествпвап/ли у пружаним сукпбима у ппменутпм перипду; 

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

                                       
3
  Схпднп шлану 29. Закпна п пвераваоу пптписа, рукпписа и преписа („Сл. гласник РС”, бр. 93/14, 22/15 и 87/18) за 

пвераваое пптписа, рукпписа и преписа надлежни су јавни бележници (нптари). Изизетнп, у градпвима и 
ппщтинама за кпје нису именпвани јавни бележници (нптари), надлежнпст за пвераваое задржавају ппштинске 
управе и судпви (пснпвни судпвпви, судске јединице и пријемне канцеларије пснпвних судпва). 

4
  Ппднпсилац пријаве пбавезан је да дпстави Рещеое, пднпснп Извпд из АПР (пригинал или фптпкппија пверена кпд 

надлежнпг пргана за пверу) п свакпј прпмени кпја је регистрпвана у перипду пд 30 дана пре дана расписиваоа 
Јавнпг кпнкурса дп тренутка пбјављиваоа Одлуке п дпдели средстава на интернет страни Секретаријата. 

http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
http://www.spriv.vojvodina.gov.rs/
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За 2018. гпдину: кппија Извещтаја за статистишке пптребе (биланс стаоа, биланс 
успеха и статистишки извещтај) са стаоем на дан 31. децембар 2018. гпдине5 кпји је 
предат АПР; 

За 2019. гпдину: брутп биланс или закљушни лист на дан 31. децембар 2019. гпдине 
и незванишни извещтај за статистишке пптребе (биланс стаоа, биланс успеха и 
статистишки извещтај) са стаоем на дан 31. децембар 2019. гпдине6. 

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

За 2018. гпдину: кппије ппрескпг биланса пбвезника ппреза на дпхпдак грађана на 
прихпде пд сампсталне делатнпсти (пбразац ПБ2) за 2018. гпдину са oбавещтеоем 
ПУ п успещнпм пријему електрпнским путем; 

За 2019. гпдину: брутп биланс или закљушни лист на дан 31. децембар 2019. гпдине 
и незванишни извещтај за статистишке пптребе (биланс стаоа, биланс успеха и 
статистишки извещтај) са стаоем на дан 31. децембар 2019. гпдине7. 

8) Рачун или рачун-птпремница или угпвпр-птпремница (пригинал или фптпкппија пверена 
кпд надлежнпг пргана за пверу) и кппије извпда рачуна из банке п плаћаоу истпг (не 
старије пд 12. априла 2019. гпдине дп дана расписиваоа Јавнпг кпнкурса); 

9) Изјаве кпје се дају ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, у 
прилпгу пријавнпг пбрасца (преузети на интернет презентацији Секретаријата): 

(9-1) п прихватаоу услпва Јавнпг кпнкурса; 

(9-2) п сагласнпсти за кприщћеое датих ппдатака; 

(9-3) п статусу (шлан 7, глава II, став 1-5); 

(9-4) п ппвезаним лицима; 

(9-5) п примљенпј државнпј ппмпћи мале вреднпсти (de minimis); 

(9-6) п неппстпјаоу двпструкпг финансираоа; 

(9-7) п дпсадащоем кприщћеоу средстава Секретаријата; 

(9-8) п неппстпјаоу неизмирених пбавеза; 

(9-9) да се не впде судски ппступци; 

(9-10) п брпју заппслених пспба са инвалидитетпм (+ кппије Рещеоа и М пбрасца); 

Секретаријат задржава правп да текстпм Јавнпг кпнкурса тражи дпдатну пбавезну 
дпкументацију. 

Укпликп се дпкументација прибавља пп службенпј дужнпсти у складу са пдредбама Закпна п 
ппщтем управнпм ппступку, пптребнп је истп изришитп наппменути у пријави на Јавни кпнкурс. 

Укпликп је ппднпсилац пријаве нпсилац награда и признаоа за квалитет прпизвпда/услуге у 
перипду 2018-2019. гпдина прилпжити кппије дпкумената кпјима се тп дпказује. 

Када се прилажу дпкумента на странпм језику дпставити и превпд на српски језик са пверпм 
судскпг тумаша. 

Дпкументација ппднета на Јавни кпнкурс не враћа се. 

Секретаријат задржава правп да пд ппднпсипца пријаве, према пптреби, затражи дпдатну 
дпкументацију и инфпрмације. 

НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВE 

Члан 10. 

Пријава на Јавни кпнкурс (пппуоен пбразац пријаве са припадајућпм дпкументацијпм) 
дпставља се у затвпренпј кпверти на адресу: Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам, 

                                       
5
  Ппднпсилац пријаве је пдгпвпран за исправнпст ппднетих финансијксих ипзвещтаја. У слушају да ппстпји билп 

каква измена у предатим финансијксим извещтајима, ппднпсипц пријаве је дужан да их дпстави Секретаријату у 
рпку пд 5 дана. 

6, 7 
Ппднпсилац пријаве је дужан да дпстави јавнп пбелпдаоени финансијски извещтај за 2019. гпдину кпји је предат 

АПР укпликп дпђе дп знашајнпг пдступаоа у пднпсу на предату дпкументацију секретаријату у рпку пд 5 дана. 
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Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад, са назнакпм на лицу кпверте: „НЕ ПТВАРАТИ – 
ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА МИКРП И МАЛИМ 
ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА И ПРЕДУЗЕТНИЦИМА ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ИЗДАТАКА ЗА 
НАБАВКУ РЕПРПМАТЕРИЈАЛА У 2020. ГПДИНИ“, ппщтпм или лишнп предајпм писарници 
ппкрајинских пргана управе (на наведену адресу) у времену пд 900 дп 1400 шаспва. 

Рпк за ппднпщеое пријава не мпже бити краћи пд 15 дана пд дана пбјављиваоа Јавнпг 
кпнкурса у дневнпм гласилу и на интернет страници Секретаријата. 

ППСТУПАК ДПДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 11. 

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

Чланпви Кпмисије се именују из редпва заппслених у Секретаријату, а мпгу бити ангажпвани и 
екстерни струшоаци из пбласти за кпју је расписан Јавни кпнкурс или друга лица кпја нису 
раднп ангажпвани у Секретаријату. 

Чланпви Кпмисије дужни су да пптпищу изјаву да немају приватни интерес у вези са радпм и 
пдлушиваоем Кпмисије, пднпснп спрпвпђеоем Јавнпг кпнкурса. 

У слушају сазнаоа да се налази у сукпбу интереса, шлан Кпмисије је дужан да п тпме пдмах 
пбавести пстале шланпве Кпмисије и да се изузме из даљег рада Кпмисије. 

У зависнпсти пд брпја пристиглих пријава на Јавни кпнкурс, ппкрајински секретар ће на 
предлпг председника Кпмисије, из редпва заппслених пдредити пспбе за евидентираое и 
кпнтрплу фпрмалне исправнпсти пријава. 

Пп пптреби, на предлпг Кпмисије, ппкрајински секретар мпже налпжити да се изврщи дпдатна 
кпнтрпла усаглащенпсти ппдатака из кпнкурсне пријаве и дпстављене дпкументације са 
шиоенишним стаоем на лицу места кпд ушесника на Јавнпм кпнкурсу, п шему ће се сашинити 
извещтај / записник. 

Ппкрајински секретар разматра предлпге Кпмисије и дпнпси Одлуку п дпдели бесппвратних 
средстава кприсницима (у даљем тексту: Одлуку). Одлука је кпнашна и прптив ое се не мпже 
улпжити правни лек. 

Одлука се пбјављује на интернет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / 
Кпнкурси / Одлуке. 

Члан 12. 

Одбациће се пријаве за кпје се утврди да су: 

- неблагпвремене (пријаве кпје су ппднете накпн истека рпка предвиђенпг у Јавнпм 
кпнкурсу)8; 

- недппущтене (пријаве ппднете пд стране непвлащћених лица и субјеката кпји нису 
предвиђени Јавним кпнкурспм, пднпснп пне кпје се не пднпсе на Кпнкурспм предвиђене 
намене); 

- непптпуне и неразумљиве (пријаве кпје нису ппднете на пдгпварајућем пбрасцу, у кпјима 
је пбразац пријаве рушнп пппуоен, кпје су ппслате факспм или електрпнскпм ппщтпм 
(имејл), уз кпје нису прилпжени сви пптребни дпкази, кпје нису пптписане, кпје не 
садрже пбавезне ппдатаке или су са неразумљивим ппдацима и сл.); 

- пријаве у кпјима вреднпст за репрпматеријал изнпси дп 300.000,00 динара без ПДВ-а и 
без зависних трпщкпва набавке. 

Кпмисија ће искљушити из даљег ппступка пријаве ушесника на Кпнкурсу: 

                                       
8
 Благпвременпм се сматра пријава предата најкасније на дан истека рпка неппсреднп на писарници Секретаријата 

или кпја је најкасније истпг дана ппслата преппрушенпм ппщтпм Секретаријату, а щтп се види из пешата или 
пптврде ппщте или слишнпг дпстављаша 
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- кпји су кпристили средства Секретаријата, а у угпвпренпм рпку нису испунили угпвпрне 
пбавезе према Секретаријату или оегпвпм правнпм претхпднику (Ппкрајински 
секретаријат за привреду, заппщљаваое и равнпправнпст пплпва); 

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

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА 

Члан 13. 

Кпмисија даје предлпг пдлуке за дпделу бесппвратних средстава на пснпву ппднете 
дпкументације и критеријума: 

РЕД. 
БРПЈ 

К Р И Т Е Р И Ј У М И БПДПВИ 

1 

Степен развијенпсти ЈЛС у 
кпјпј се налази седищте 
(регистрпвани пгранак у АПВ) 
ушесника Јавнпг кпнкурса 

40 – 60% (изразитп недпвпљнп развијене ЈЛС) 9 

60 – 80% 6 
80 – 100% 3 
> 100% (изнад републишкпг прпсека) 0 

2 Врста делатнпсти 

Прпизвпдоа и прерада  9 

Врщеое услуга  6 

Остале делатнпсти  3 

3 Висина сппственпг ушещћа 
84 – 99% 12 
67 – 83% 9 
51 – 66% 6 

4 

Ушещће жена у власнищтву 
и управљаоу 
(ппдразумева се да је 
кумулативнп испуоен и услпв 
да је жена ппред власничкпг 
свпјства и пдгпвпрнп лице) 

Предузетница /  
100% власница привреднпг друщтва 

9 

67 – 99% у власнищтву жене(а)  6 

50 – 66% у власнищтву жене(а) 3 

Није испуоен кумулативни услпв 0 

5 Брпј заппслених 
Прекп 20  12 
11 – 20 9 
3 – 10 6 

6 

Власник и пдгпвпрнп лице је 
ушесник у пружаним 
сукпбима у перипду пд 17. 
августа 1990. гпдине дп 25. 
јуна 1999. гпдине  

Испуоен кумулативни услпв 15 

Није испуоен кумулативни услпв 0 

7 

Брпј заппслених кпји су 
ушесници у пружаним 
сукпбима у перипду пд 17. 
августа 1990. гпдине дп 25. 
јуна 1999. гпдине 

Има заппслене 15 

Нема заппслене 0 

8 Брпј заппслених ОСИ 

Није пбвезник заппщљаваоа ОСИ, али има 
заппслених ОСИ у раднпм пднпсу  

6 

Обвезник је заппщљаваоа ОСИ и има 
пдгпварајући или већи брпј ОСИ у раднпм 
пднпсу 

3 

Обвезник је заппщљаваоа ОСИ и има 
недпвпљан брпј ОСИ у раднпм пднпсу  

0 

9 

Прпцеоени утицај 
субвенције на  
кпнкурентнпст у пбласти 
ппслпваоа 

Недпвпљна  18 
Средоа 12 
Виспка 6 
Изузетнп виспка 0 

10 
Утицај финансијске ппдрщке 
на ефикаснпст ппслпваоа 

Знашајнп 18 
Задпвпљавајуће (примеренп) 12 
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РЕД. 
БРПЈ 

К Р И Т Е Р И Ј У М И БПДПВИ 

Минималнп 6 
Незнатнп 0 

11 
Прпцеоена дпбрпбит за 
друщтвп / лпкалну средину 

Виспка 18 
Средоа 12 
Дпбра 6 
Незнатна 0 

12 
Одрживпст ппслпваоа у 
перипду пд три гпдине 

Виспкп 18 
Средое 12 
Недпвпљнп 6 
Нема 0 

13 
Утицај субвенције на развпј 
привреде АП Впјвпдине 

Виспкп 18 
Средое 12 
Недпвпљнп 6 
Нема 0 

14 
Кприщћеое средстава 
Секретаријата у перипду 
2018-2019. гпдина 

Није кпристип средства Секретаријата 0 

Кпристип је средства Секретаријата -15 

15 

Нпсилац признаоа и 
награда за квалитет 
прпизвпда/услуге (2018-
2019. гпд) 

Да 3 

Не 0 

УГПВПР П ДПДЕЛИ СРЕДСТАВА 

Члан 14. 

Ушесник Јавнпг кпнкурса кпме се Одлукпм пдпбре средства (у даљем тексту: Кприсник 
средстава), пре закљушеоа угпвпра Секретаријату дпставља Изјаву: 

- п даваоу сагласнпсти на пдпбрени изнпс бесппвратних средства; 

- да репрпматеријал неће птуђити, нити уступити другпм привреднпм субјекту, пднпснп да 
га је или да ће га у пптпунпсти искпристити дп краја 2020. гпдине. 

Кприсник средстава дужан је да пре закљушеоа угпвпра птвпри ппсебан наменски рашун кпд 
Управе за трезпр или да дпстави дпказ п птвпренпм ппсебнпм наменскпм рашуну (кппија 
картпна деппнпваних пптписа са припадајућим ЈБКЈС – јединствени брпј кприсника јавних 
средстава). 

На пснпву Одлуке, са Кприсникпм средстава ће се закљушити угпвпр п кприщћеоу 
бесппвратних средстава кпјим се регулищу међуспбна права и пбавезе. 

Исплата бесппвратних средстава врщи се накпн щтп Кприсник бесппвратних средстава 
Секретаријату у угпвпренпм рпку дпстави дппис са дпкументацијпм за рефундацију издатака за 
набавку, а у складу са динамикпм прилива средстава у бучет АП Впјвпдине. 

ПБАВЕЗЕ КПРИСНИКА СРЕДСТАВА 

Члан 15. 

Кприсник средстава дужан је да: 

- кпд свих јавних публикација наведе да је у субвенципнисаоу (рефундацији) издатака за 
набавку репрпматеријала ушествпвала АП Впјвпдина, Ппкрајински секретаријат за 
привреду и туризам; 

- пмпгући мпнитпринг пд стране Секретаријата дп краја 2020. гпдине, дп када се 
репрпматеријал мпра у пптпунпсти утрпщити; 

- пмпгући бучетскпј инспекцији несметану кпнтрплу наменскпг и закпнитпг кприщћеоа 
средстава. 
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ПРАЋЕОЕ ИЗВРШЕОА УГПВПРА 

Члан 16. 

Кприсник средстава пбавезан је да накпн дпнпщеоа Одлуке Секретаријату дпстави дппис са 
дпкументацијпм за рефундацију издатака за набавку репрпматеријала: кппије пдгпвараће 
коигпвпдствене дпкументације (аналитишке картице дпбављаша и репрпматеријала, 

евиденција/инвентарни брпј и сл.), и др. - у рпку пд 5 дана. 

Секретаријат кап давалац средстава задржава правп да пд Кприсника средстава, према 
пптреби, затражи дпдатну дпкументацију и инфпрмације. 

Стаое на терену мпже да се прпверава дп краја 2020. гпдине, а кпнтрплу спрпвпди пвлащћенп 
лице Секретаријата или кпмисија пбразпвана рещеоем ппкрајинскпг секретара за врщеое 
мпнитпринга. 

Средства из бучета АП Впјвпдине кпја су предмет угпвпра, ппдлежу кпнтрпли примене закпна у 
пбласти материјалнп-финансијскпг ппслпваоа и наменскпг и закпнитпг кприщћеоа средстава, 
кпју пбавља служба бучетске инспекције АП Впјвпдине. 

РАЧУНАОЕ РПКПВА 

Члан 17. 

Рпк пдрeђeн у данима ппшиоe тeћи првпг дана пд дана када је пбјављен, дпнет или пптписан 
пдређени акт (Правилник, Јавни кпнкурс, Одлука или Угпвпр), а заврщава се истекпм 
ппследоег дана рпка пдређенпг Правилникпм, Јавним  кпнкурспм, Одлукпм или Угпвпрпм9. 

Рпк пдрeђeн у месецима или гпдинама заврщава се пнпг дана кпји се пп имену и брпју ппклапа 
са данпм наставка дпгађаја пд кпга дпгађај ппшиое да теше, а акп таквпг дана нема у 
ппследоем месецу, крај рпка истише ппследоег дана у тпм месецу.  

Истек рпка се мпже пзнашити и календарским данпм.  

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

ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ10 

Члан 18. 

Данпм ступаоа на снагу пвпг Правилника, престаје да важи Правилник п дпдели бесппвратних 
средстава микрп и малим привредним друщтвима и предузетницима за субвенципнисаое 
издатака за набавку репрпматеријала у 2019. гпдини, брпј: 144-401-999/2019-02 пд 13. 
фебруара 2019. гпдине („Службени лист АПВ“ бр. 8/2019). 

Члан 19. 

Правилник ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенoм листу АП Впјвпдине“. 

 

 

ППТПРЕДСЕДНИК ППКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И 
ППКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 

 

Иван Ђпкпвић 

 

                                       
9 Рашунаое рпкпва ппшиое пд дана пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса у једнпм пд денвних гласила и на интернет 

страници Секретаријата. 
10

 Наппмена: Сви генеришки неутрални термини написани у мущкпм рпду пбухватају исте ппјмпве у женскпм рпду. 


