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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) ;  шлана 11. Ппкрајинске 
скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2020. гпдину („Службени лист АПВ“, бр: 54/2019) 
и шлана бр. 5 Правилника п дпдели средстава за субвенципнисаое предузетника, микрп и 
малих правних лица пд интереса за развпј и ревитализацију ппслпва кпји се сматрају 
уметнишким и старим занатима, пднпснп ппслпвима дпмаће радинпсти у 2020. гпдини, 
Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту:  Секретаријат) , расписује 

 

ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ 
ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРП И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ПД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВПЈ И 

РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ППСЛПВА КПЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, 
ПДНПСНП ППСЛПВИМА ДПМАЋЕ РАДИНПСТИ У 2020. ГПДИНИ 

 

ЦИЉ 

Циљ дпделе бесппвратних средстава је унапређеое прпцеса прпизвпдое на нашин кпји не 
угрпжава традиципналну технплпгију карактеристишну за стари занат ради ппвећаоа 
кпнкурентнпсти, пднпснп укупнпг развпја предузетнищтва у АП Впјвпдини. 

Јавни кпнкурс за дпделу средстава представља пснпв за дпбијаое de minimis државне ппмпћи. 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства се пдпбравају за субвенципнисаое трпщкпва набавке ппреме и репрпматеријала на 
пснпву предрашуна, ппнуде или предугпвпра. 

Опрема кпја је предмет субвенције мпра бити намеоена за прпфесипналну упптребу и бити у 
складу са делатнпщћу привреднпг субјекта.  

Ппд набавкпм репрпматеријала ппдразумева се набавка сирпвине, пплупрерађевине кпје 
треба прерадити или дпрадити дп кпнашнпг прпизвпда кпји мпра бити у складу са делатнпщћу 
привреднпг субјекта. 

ВИСИНА СРЕДСТАВА 

Секретаријат дпдељује средства у укупнпм изнпсу пд 5.000.000,00 динара, пд шега 2.500.000,00 
динара за капиталне субвенције и 2.500.000,00 динара за текуће. 

Субвенципнисани изнпс се пдпбрава: 

1. За набавку ппреме у висини пд 100.000,00 дп 250.000,00 динара (са ПДВ-пм); 

2. За набавку репрпматеријала у висини пд 80.000,00 дп 200.000,00 динара (са ПДВ-пм); 

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

ПРАВП И УСЛПВИ УЧЕШЋА 

Правп ушещћа на Јавнпм кпнкурсу имају предузетници, микрп или мала правна лица и 
предузетници пд интереса за развпј и ревитализацију ппслпва кпји се сматрају уметнишким и 
старим занатима, пднпснп ппслпвима дпмаће радинпсти. 

Ушесници на Јавнпм кпнкурсу мпгу ппднети једну пријаву за једну намену (ппрема или 
репрпматеријал) ппд следећим услпвима: 

 да су уписани у регистар Агенције за привредне регистре најкасније дп 31.12.2019. 
гпдине и имају седищте пднпснп регистрпван пгранак на теритприји АП Впјвпдине; 
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 да су измирили дпспеле пбавезе јавних прихпда; 

 да над оима није ппкренут стешајни ппступак и ппступак ликвидације; 

 да нису у тещкпћама, а према дефиницији привреднпг субјекта у тещкпћама у складу са 
Уредбпм п правилима за дпделу државне ппмпћи. 

ПБАВЕЗНА  ДПКУМЕНТАЦИЈА  

Ушесник на Јавнпм кпнкурсу ппднпси: 

1. Пппуоен пбразац пријаве на Јавни кпнкурс (преузима се са интернет презентације 
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви); 

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

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

(3-1) Ппреске управе да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда (ппрезе и 
дппринпсе) и  

(3-2) надлежне лпкалне Ппреске управе / администрације да је измирип пбавезе пп 
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда; 

4. Фптпкппију Сертификата министарства надлежнпг за ппслпве привреде кпјим се 
пптврђује да је један или вище прпизвпда ппднпсипца пријаве сертификпвани кап 
"прпизвпд старпг заната", "прпизвпд уметнишкпг заната" или "прпизвпд дпмаће 
радинпсти", кап и да је исти регистрпван кап нпсипц сертификата у Евиденцији 
Министарства. 

5. Увереое пдељеоа Министарства пдбране Републике Србије при лпкалнпј 
сампуправи 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 учествпвап у пружаним сукпбима у ппменутпм перипду; 

6. Предрачун или ппнуда дпбављача или предугпвпр са прпдавцем ппреме или 
репрпматеријала  (пригинал или пверена фптпкппија) не старији пд  дана пбјављиваоа 
Јавнпг кпнкурса; 

7. Изјаве кпје дају ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, у 
прилпгу пријавнпг пбрасца (на сајту Секретаријата): 

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

(7-2) п ппвезаним лицима;  

(7-3) п примљенпј државнпј ппмпћи мале вреднпсти (de minimis); 

(7-4) п неппстпјаоу двпструкпг финансираоа; 

(7-5) п дпсадащоем кприщћеоу средстава Секретаријата; 

(7-6) п неппстпјаоу неизмирених пбавеза; 

(7-7) да се не впде судски ппступци 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Критеријуми за дпделу бесппвратних средстава уређени су Правилникпм. Бпдују се 
критеријуми: степен развијенпсти ЈЛС; вещтина рушнпг рада уз кприщћеое једнпставних алата; 
прпцеоенп ппвећаое пбима прпизвпдое; ушещће жена у власнищтву; власник и пдгпвпрнп 
лице је ушесник у пружаним сукпбима у перипду пд 17. августа 1990. гпдине дп 25. јуна 1999. 
гпдине; уникатни предмети израђени пд прирпдних материјала; раније кприщћеое средстава 
Секретаријата; нпсилац признаоа и награда за квалитет прпизвпда ( 2018-2019. гпд. ); нпсилац 
сертификата министарства надлежнпг за ппслпве привреде; нпсилац других сертификата и 
стандарда квалитета; пдрживпст ппслпваоа у перипду пд три гпдине; утицај субвенције на 



развпј старих и уметнишких заната у АП Впјвпдини и прпцеоени утицај на дпбрпбит друщтва / 
лпкалну средину. 

ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА 

Пријаве на Јавни кпнкурс се ппднпсе искљушивп на кпнкурсним пбрасцима кпји се мпгу 
преузети на сајту Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs и са прпписанпм дпкументацијпм и 
дпстављају у затвпренпј кпверти на адресу:  

Ппкрајински секретаријат за привреду и туризам 

Булевар Михајла Пупина 16 

21000 Нпви Сад 

са назнакпм на лицу кпверте - ''ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ 
СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРП И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ПД 
ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВПЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ППСЛПВА КПЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И 
СТАРИМ ЗАНАТИМА, ПДНПСНП ППСЛПВИМА ДПМАЋЕ РАДИНПСТИ НА ТЕРИТПРИЈИ АПВ У 
2020. ГПДИНИ'' ппщтпм или лишнп прекп писарнице ппкрајинских пргана управе у згради 
Ппкрајинске владе, свакпг раднпг дана пд 9 дп 14 шаспва. 

Рпк за ппднпшеое пријава је 9. март 2020. гпдине. 

ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ 

Ппкрајински секретар разматра предлпге Кпмисије и дпнпси Одлуку п дпдели средстава 
кприсницима. Одлука је кпнашна и прптив ое се не мпже улпжити правни лек. 

Одлука п дпдели средстава кприсницима пбјављује се на интернет презентацији Секретаријата 
www.spriv.vojvodina.gov.rs. 

Дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити на брпј телефпна 021/487 - 4668, свакпг раднпг дана пд 
10.00 дп 14.00 шаспва. 
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