На пснпву шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2020. гпдину
(„Службени лист АПВ“, брпј: 54/2019), шлана 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј
управи („Службени лист АПВ”, бр. 37/2014, 54/2014‒испр., 37/2016, 29/2017 и 24/2019) и шлана 3.
Правилника п дпдели бесппвратних средстава привредним субјектима за суфинансираое прпјеката
пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине у 2020. гпдини -Набавка
мащина и ппреме и увпђеое технплпщких инпвација у прпмпцији и ппслпваоу угпститељских
пбјеката- („Службени лист АПВ”, бр. 2/2020 пд 09.01.2020. гпдине), Ппкрајински секретаријат за
привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), р а с п и с у ј е
JAВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА
СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА АП ВПЈВПДИНЕ
У 2020. ГПДИНИ -НАБАВКА МАШИНА И ППРЕМЕ И УВПЂЕОЕ ТЕХНПЛПШКИХ ИНПВАЦИЈА У
ПРПМПЦИЈИ И ППСЛПВАОУ УГПСТИТЕЉСКИХ ПБЈЕКАТА
БРПЈ: 144-401-516/2020-04
1. ЦИЉЕВИ
Циљ Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава привредним субјектима за
суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне ппкрајине
Впјвпдине у 2020. гпдини -Набавка мащина и ппреме и увпђеое технплпщких инпвација у прпмпцији и
ппслпваоу угпститељских пбјеката - (у даљем тексту: Кпнкурс) су:
- Ппдрщка развпју туризма у АП Впјвпдини крпз ппдстицаое рада привредних субјекта са циљем
ппдизаоа нивпа квалитета услуга угпститељских пбјеката;
- Унапређеоа кпнкурентнпсти туристишке ппнуде АП Впјвпдине;
- Увпђеое технплпщких инпвација у прпмпцији и ппслпваоу угпститељских пбјеката;
- Ппдстицаоа ппвећаоа прихпда привредних субјеката и птвараоа нпвих радних места, те ппраст
ппреских прихпда и накнада Републике Србије.
2. НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намеоена за прпјекте:
1. Ппдизаоа квалитета услуга угпститељских пбјеката крпз субвенципнисаое:
- набавке мащина и ппреме за угпститељску делатнпст.
2.

Унапређеоа инпвативнпсти привредних субјеката у пбављаоу угпститељске и
туристичке делатнпсти крпз субвенципнисаое:
- увпђеоа технплпщких инпвација у прпмпцији и ппслпваоу угпститељских пбјеката.

Средства ппредељена за пве намене мпгу бити дпдељена за све прпјекте кпји се реализују у
перипду пд 01.12.2019. дп 24.04.2020. гпдине;
Kпнкурс представља пснпв за дпбијаое de minimis државне ппмпћи.
Ппднпсилац пријаве мпже да ппднесе једну пријаву за једну намену средстава.
3. ПРАВП И УСЛПВИ УЧЕШЋА НА КПНКУРСУ
Правп ушещћа на Кпнкурсу имају микрп и мала привредна друштва и предузетници (у даљем тексту:
Ппднпсилац пријаве), кпји је регистрпван у Агенцији за привредне регистре и има седищте, пднпснп
регистрпван пгранак на теритприји АП Впјвпдине.
ППШТИ УСЛПВИ:
1) да је регистрпван у Агенцији за привредне регистре и има седищте, пднпснп регистрпван
пгранак на теритприји АП Впјвпдине дп 31.12.2018. гпдине;
2) да пбавља угпститељску делатнпст кап претежну делатнпст или има регистрпван пгранак за
пбављаое угпститељске делатнпсти;
3) да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда;
4) да над оим није ппкренут стешајни ппступак и ппступак ликвидације;
5) да није у групи ппвезаних лица у кпјпј су неки пд шланпва велика правна лица;
6) да није кпристип средства пп другпм пснпву за исту намену;
7) да нема неиспуоених угпвпрних пбавеза према Секретаријату;
8) да није у тещкпћама, а према дефиницији привреднпг субјекта у тещкпћама, у складу са
Уредбпм п правилима за дпделу државне ппмпћи;

9) да је ппзитивнп ппслпвап (пстварип нетп дпбитак у ппслпваоу) у 2018. гпдини и да је у 2019.
гпдини пстварип најмаое исти или већи прихпд у пднпсу на 2018. гпдину;
10) да ппднпсилац пријаве и дпбављаш ппреме, пднпснп изврщилац услуге не представљају
ппвезана лица у складу са закпнпм;
11) да у билп кпм перипду у тпку три узастппне фискалне гпдине закљушнп са данпм дпнпщеоа
пдлуке п дпдели бесппвратних средстава, није примип дпзвпљену de minimis државну ппмпћ
шија би висина заједнп са траженим средствима прекпрашила изнпс пд 23.000.000,00 динара;
12) да Република Србија, аутпнпмна ппкрајина или јединица лпкалне сампуправе нема већинскп
ушещће у власнищтву;
13) да угпвпр п закупу/ппдзакупу траје најмаое 24 месеца ппшев пд дана расписиваоа Кпнкурса
укпликп ппднпсилац пријаве није и власник пбјекта;
14) да је прибавип прпцену вреднпсти сашиоену пд стране пвлащћенпг судскпг вещтака (за тачку
1. Намене средстава, укпликп је предмет пријаве набавка пплпвне машине или ппреме кпја
није старија пд 5 гпдина).
4. ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНПС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ
Секретаријат дпдељује средства у укупнпм изнпсу пд 30.000.000,00 динара.
Изнпс средстава према намени утврђује се у висини дп 90% прихватљивих трпщкпва и тп за:
1. Ппдизаоа квалитета услуга угпститељских пбјеката
- набавке мащина и ппреме за угпститељску делатнпст
најмаое пд 50.000,00 динара дп највище 500.000,00 динара
2. Унапређеоа инпвативнпсти привредних субјеката у пбављаоу угпститељске и
туристичке делатнпсти
- увпђеоа технплпщких инпвација у прпмпцији и ппслпваоу угпститељских пбјеката
најмаое пд 100.000,00 динара дп највище 200.000,00 динара
Ппменути изнпси су без урачунатпг ПДВ-а.
5. НАЧИН ЗАКЉУЧЕОА УГПВПРА И НАЧИН ИСПЛАТЕ СРЕДСТАВА
Угпвпр са Кприсникпм средстава ће се закљушити пре ппднпщеоа извещтаја п реализпванпм
прпјекту.
Исплата средстава пп принципу рефундације ће се извршити накпн закључеоа угпвпра,
реализације прпјекта и правдаоа прихватљивих трпшкпва, кпји су прпписани Правилникпм,
насталих приликпм спрпвпђеоа прпјекта.
6. ППТРЕБНА ДПКУМЕНТАЦИЈА, КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ
Пптребна дпкументација, критеријуми за дпделу средстава, дпнпщеое пдлуке и друга питаоа
пд знашаја за Kпнкурс прпписани су Правилникпм.
Ппред дпкументације кпја се ппднпси на Кпнкурс
Ппднпсилац пријаве ппднпси и следећу дпкументацију:

наведене у шлану 7.

Правилника,

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 слушају акп је валсник/пдгпвпрнп лице или заппслени ушествпвап/ли у пружаним сукпбима у
ппменутпм перипду.
Ппред дпкументације кпја се ппднпси на Кпнкурс
Ппднпсилац пријаве ппднпси и следећу дпкументацију:




наведене у шлану 7.

Правилника,

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 слушају акп је валсник/пдгпвпрнп лице или заппслени
ушествпвап/ли у пружаним сукпбима у ппменутпм перипду.
Дпказ п стешенпм статусу пспба са инвалидитетпм (рещеое и М пбразац)

Ппред критеријума за дпделу средства наведених у шлану 9. Правилника, дпдатни критеријуми
су:
ДПДАТНИ КРИТЕРИЈУМИ
1. Власник и пдгпвпрнп лице (кумулативнп) је/су ушесник/ци у пружаним
сукпбима у перипду пд 17. августа 1990. гпдине дп 25. јуна 1999. гпдине
2. Кпд Ппднпсипца пријаве су заппслена лица кпја су ушесници у
пружаним сукпбима у перипду пд 17. августа 1990. гпдине дп 25. јуна
1999. гпдине
3. Кпд Ппднпсипца пријаве су заппслене пспбе са инвалидитетпм у складу
са закпнпм п прпфесипналнпј рехабилитацији и заппщљаваоу пспба са
инвалидитетпм)

БПД
да не
15

0

15

0

15

0

7. НАЧИН И РПК ДПСТАВЉАОА ПРИЈАВЕ
Пријаву с пптребнпм дпкументацијпм дпставити ппщтпм на адресу: Ппкрајински секретаријат
за привреду и туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад, са назнакoм на лицу кпверте
„JAВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА
СУФИНАНСИРАОЕ ПРПЈЕКАТА ПД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВПЈ ТУРИСТИЧКПГ ППТЕНЦИЈАЛА АУТПНПМНЕ
ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ
У 2020. ГПДИНИ -НАБАВКА МАШИНА И ППРЕМЕ И
УВПЂЕОЕ
ТЕХНПЛПШКИХ ИНПВАЦИЈА У ПРПМПЦИЈИ И ППСЛПВАОУ УГПСТИТЕЉСКИХ ПБЈЕКАТА -”, или лишнп
на писарници ппкрајинских пргана управе у згради Ппкрајинске владе, свакпг раднпг дана пд 9 дп 14
шаспва.
Рпк за ппднпшеое пријаве 09.03. 2020. гпдине.
8. ИНФПРМАЦИЈЕ П ПРЕУЗИМАОУ ДПКУМЕНТАЦИЈЕ У ЕЛЕКТРПНСКПЈ ФПРМИ
Текст Кпнкурса, пбразац пријаве и Правилник п дпдели бесппвратних средстава привредним
субјектима за суфинансираое прпјеката пд знашаја за развпј туристишкпг пптенцијала Аутпнпмне
ппкрајине Впјвпдине у 2020.гпдини мпгу се преузети са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs
9. КПНТАКТ ЗА ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити у Ппкрајинскпм секретаријату за привреду и туризам
путем телефпна 021/487 46 69 свакпг раднпг дана, пд 10.00 дп 14.00 часпва.

