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На пснпву шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п бучету АП Впјвпдине за 2019. гпдину
(„Службени лист АПВ“, брпј: 60/2018 и 40/2019 - ребаланс), шлана 43. Ппкрајинске скупщтинске
пдлуке п ппкрајинскпј управи („Службени лист АПВ“, брoј: 37/2014, 54/2014, 37/2016, 29/2017
и 24/2019) и шлана 6. Правилника п дпдели бесппвратних средстава женскпм предузетнищтву
за субвенципнисаое трпщкпва набавке мащина, ппреме, рашунарске ппреме, спфтвера или
услуге у циљу инпвираоа и дигитализпваоа прпцеса прпизвпдое и пперација у дпмену
маркетинга и тргпвине у 2020. гпдини („Службени лист АПВ”, бр. 1/2020), Ппкрајински
секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) р а с п и с у ј е
ЈАВНИ КПНКУРС
П ДПДЕЛИ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЖЕНСКПМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ
ТРПШКПВА НАБАВКЕ МАШИНА, ППРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ППРЕМЕ, СПФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У
ЦИЉУ ИНПВИРАОА И ДИГИТАЛИЗПВАОА ПРПЦЕСА ПРПИЗВПДОЕ И ППЕРАЦИЈА У ДПМЕНУ
МАРКЕТИНГА И ТРГПВИНЕ У 2020. ГПДИНИ
ЦИЉ
Циљ дпделе бесппвратних средстава јe ппдрщка женскпм предузетнищтву кап битнпг сегмента
развпја укупнe привреде и предузетнищтва у АП Впјвпдини.
Ппд женским предузетнищтвпм ппдразумева се предузетница или привреднп друщтвп шији је
власник жена са најмаое 51% удела у истпм и у кпјем је жена пдгпвпрнп лице за ппслпваое и
управљаое (директпр).
Јавни кпнкурс за дпделу средстава представља пснпв за дпбијаое de minimis државне ппмпћи.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства се пдпбравају пп принципу рефундације, а намеоена су за субвенципнисаое
издатака за набавку мащина/ппреме или рашунарске ппреме или спфтвера или услуге у 2020.
гпдини и тп:
(а) кпја су купљена, исппручена и исплаћена (кумулативнп) у целпсти у перипду пд 13.
нпвембра 2019. гпдине дп дана расписиваоа Јавнпг кпнкурса, или
(б) кпја ће бити купљена, исппручена и исплаћена (кумулативнп) у целпсти најкасније у
рпку пд 30 дана пд дана дпнпщеоа Одлуке п дпдели бесппвратних средстава
кприсницима.
Ппд набавкпм машина/ппреме се ппдразумевају мащине и ппрема кпје су у функцији израде
или припреме и дпраде финалнпг прпизвпда и/или пружаоа услуге у циљу инпвираоа и
дигитализпваоа прпцеса прпизвпдое, пднпснп пружаоа услуге.
Ппд набавкпм ппреме ппдразумева се и набавка рашунарске ппреме са периферним
уређајима (щтампаш, скенер, итд.), пднпснп пренпсивпг или десктпп или таблет рачунара
искљушивп за пптребе дигитализације ппслпваоа, дигиталне кпмуникације, прппаганде и
ппслпваоа на интернету и/или друщтвеним мрежама.
Ппд набавкпм спфтвера (спфтверске лиценце) ппдразумева се набавка прпфесипналнпг
(апликативнпг) спфтверскпг пакета/алата у функцији прпизвпднпг прпцеса или даљег развпја
инфпрматишких рещеоа и прпизвпда за тржищте, кап и спфтверски пакет/алати за пптребе
пружаоа услуга.

Ппд услугпм дигитализације се ппдразумевају активнпсти кпје привредни субјект није у
мпгућнпсти сампсталнп да спрпведе, а у директнпј је вези са креираоем прпизвпда и/или
услуге и/или ппслпваоа привреднпг субјекта (израда веб сајта, плана прпмпције, маркетинг
плана, бизнис плана, дигиталнпг маркетинга и сл.).
Мащине/ппрема и рашунарска ппрема мпрају бити нпви и намеоени за прпфесипналну
упптребу.
Изузетнo, на предлoг Кoмисије за преглед пријава, мoже се oдoбрити субвенциoнисаое
издатака за набавку пплпвне мащине/ппреме не старије пд 5 гпдина.
Средства се не мпгу кпристити за рефундацију издатака и трпщкпва за:
- уградна ппрема (клима уређаји, вентилатпри, спларни панели, алармни системи,
системи за видеп надзпр, лифтпви, кптлпви и др.) и инсталације (впдпвпдна,
канализаципна, електришна, вентилаципна, грејна, гасна, телефпнска, каблпвска,
интернет и сл.);
- намещтај (дрвени, пластишни, метални, тапацирани и др.) и ппремаое прпстпра
(дрвенарија, браварија, венецијанери, тракасте завесе, теписи, преграде, зидне и ппдне
пблпге и сл.);
- расвета, светлеће, рекламне и друге табле (натписи, дисплеји, панпи и сл.);
- презентаципна, електрпнска, бирптехнишка, аудип-визуелна и слишна ппрема (ппрема за
превпђеое, фискалне касе, ТВ, музишки уређаји, звушници и др.);
- алат, дпдатна ппрема, ппјединашни и резервни делпви, инвентар, ппрема за защтиту на
раду, калупи, репрпматеријал, пптрпщни материјал и др;
- ппљппривредне и прикљушне мащине и друга ппрема за ппљппривредну прпизвпдоу;
- све врсте впзила (за превпз лица, теретна, дпставна и др.), прикплице и сл;
- ппрема за сппрт;
- насталих путем кпмпензације.
ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНПС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ
Секретаријат дпдељује средства у укупнпм изнпсу пд 22.851.500,00 динара, пд тпга
19.851.500,00 динара за капиталне субвенције и 3.000.000,00 динара за текуће субвенције.
Висина пдпбрених средстава утврђује се:
- за предмет набавке из НАМЕНЕ СРЕДСТАВА ппд (а) - на пснпву дпстављенпг рашунаптпремнице или угпвпра-птпремнице са дпбављашем/прпдавцем и извпда рашуна из
банке п плаћаоу истпг, или
- за предмет набавке из НАМЕНЕ СРЕДСТАВА ппд (б) - на пснпву прилпженпг предрашуна
или ппнуде или (пред)угпвпра са дпбављашем/прпдавцем.
Бесппвратна средства се пдпбравају у висини дп 90% пд фактурне (куппвне) вреднпсти без
ПДВ-а и без зависних трпщкпва набавке, услуга инсталације, пбуке за кприщћеое и сл.
Изнпс пдпбрених средстава, уз услпв из претхпднпг става, мпже бити најмаое 50.000,00
динара, дпк се највищи изнпс утврђује схпднп предмету набавке и тп:
А) Машине/ппрема - дп највище 400.000,00 динара;
Б) Пренпсиви или десктпп или таблет рачунар - дп највище 120.000,00 динара;
Г) Спфтвер - дп највище 150.000,00 динара;
Д) Услуга дигитализације - дп највище 150.000,00 динара.
Изнпс пдпбрених средстава мпже бити маои пд изнпса тражених средстава.
ПРАВП УЧЕШЋА НА JAВНПМ КПНКУРСУ
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. привредна друщтва1, кпја су према финансијским извещтајима за 2018. гпдину,
разврстана на микрп или мала правна лица и
2. предузетници2.
Пријаву на Јавни кпнкурс нема правп да ппднесе привредни субјект:
 кпји је у групи ппвезаних лица у кпјпј су неки пд шланпва велика правна лица;
 над кпјим је ппкренут стешајни ппступак и ппступак ликвидације;
 кпји је у тещкпћама,
 укпликп је предмет пријаве купљен/набаљен:
- пд физишкпг лица, псим акп је прпдавац предузетник,
- пд ппвезаних лица или друщтава.
УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНПМ КПНКУРСУ
Ушесник на Јавнпм кпнкурсу ппднпси пријаву ппд следећим услпвима:
1. да у привреднпм друщтву жена има најмаое 51% власнищтва и да је у истпм
пдгпвпрнп лице (кумулативнп) или да је жена предузетница кпја лишнп управља
ппслпваоем (кумулативнп);
2. да је ппзитивнп ппслпвап у 2018. гпдини (исказап нетп дпбитак);
3. да је у 2019. гпдини пстварип најмаое исте или веће прихпде у пднпсу на 2018. гпдину;
4. да је измирила дпспеле пбавезе јавних прихпда;
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;
7. да за исте намене у претхпднпј гпдини није примип бесппвратна средства кпја пптишу
из Јавнпг кпнкурса за дпделу бесппвратних средстава женскпм предузетнищтву за
субвенципнисаое трпщкпва набавке мащина, ппреме, рашунарске ппреме, спфтвера
или услуге у циљу инпвираоа и дигитализпваоа прпцеса прпизвпдое и пперација у
дпмену маркетинга и тргпвине у 2020. гпдини, бр.: 144-401-5879/2019-02 пд 26.
пктпбра 2019. гпдине
Ушесник на Јавнпм кпнкурсу мпже ппднети самп једну пријаву за једну намену (набавка
мащина/ппреме или рашунарске ппреме или спфтвера или услуге дигитализације).
Пријава се мпже ппднети за рефундацију издатака:
- за набавку максималнп 5 (пет) кпмада мащина/ппреме (истих или разлишитих) и тп пд
највище два разлишита дпбављаша/прпдаваца;
- за набавку највище 3 (три) пренпсива, десктпп или таблет рашунара пд једнпг
дпбављаша/прпдаваца;
- за набавку 1 (једнпг) спфтвера (спфтверске лиценце) са највище 10 кппија (пд кпјих се
свака кпристи самп на пп једнпм рашунару) пд једнпг дпбављаша/прпдавца;
- за набавку 1 (једне) услуге дигитализације пд једнпг дпбављаша/прпдавца.
1

Привредна друщтва у кпјима жена има најмаое 51% власнишкпг удела и у кпме пбавља рукпвпдећу функцију
(директприца и закпнска заступница) - кумулативнп
2

Жене - предузетнице кпје лишнп управљају ппслпваоем - кумулативнп

ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ППДНПСИ НА ЈАВНИ КПНКУРС
Ушесник на Јавнпм кпнкурсу ппднпси:
1) Пппуоен и пптписан пбразац пријаве на Јавни кпнкурс (пппуоава се искљушивп на
рашунару,
а
преузима
се
са
интернет
презентације
Секретаријата
www.spriv.vojvodina.gov.rs / Кпнкурси / Јавни ппзиви);
2) 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);
3) Увереоа (пригинали или пверене фптпкппије или издата у електрпнскпм пблику и са
дигиталним пптписпм), не старија пд 30 дана пре датума пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса:
 Ппреске управе да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда и
 надлежне лпкалне Ппреске управе / администрације да је измирип пбавезе пп
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда.
4) Увереое Централнпг регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа (ЦРПСП) п брпју
заппслених лица – ппднетих пријава на псигураое са датумпм у перипду трајаоа Јавнпг
кпнкурса;
5) (а) Привредни субјекти кпји впде ппслпвне коиге пп систему двпјнпг коигпвпдства:
За 2018. гпдину: кппија Извещтаја за статистишке пптребе (биланс стаоа, биланс
успеха и статистишки извещтај) са стаоем на дан 31. децембар 2018. гпдине 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. гпдине.
(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. гпдине.
(в) Паушални ппрески пбвезници - кппија пбрасца КПО за 2018. и 2019. гпдину, пптврда пд
свих ппслпвних банака п прпмету на рашуну у 2018. и 2019. гпдини и кппија Рещеоа на
ппрез пд прихпда пд сампсталне делатнпсти за 2018. и 2019. гпдину.
6) За мащину/ппрему или рашунарску ппрему или спфтвер или услугу из шлана 4. став 1. ппд
(а) (кпја су купљена) рашун или рашун-птпремница или угпвпр-птпремница (пригинал или
фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за пверу) и фптпкппије извпда рашуна из
банке п плаћаоу истпг у перипду пд 13. нпвембра 2019. гпдине дп дана расписиваоа
Јавнпг кпнкурса;
За мащину/ппрему или рашунарску ппрему или спфтвер или услугу из шлана 4. став 1. ппд
(б) (кпја ће бити купљена) предрашун или ппнуда или предугпвпр са прпдавцем
(пригинал или фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за пверу) кпји су издати ппсле
датума пбјављиваоа Јавнпг кпнкурса.
7) Изјаве кпје се дају ппд пунпм мпралнпм, материјалнпм и кривишнпм пдгпвпрнпщћу, у
прилпгу пријавнпг пбрасца (преузети на интернет презентацији Секретаријата):
(7-1) п прихватаоу услпва Јавнпг кпнкурса;
(7-2) п сагласнпсти за кприщћеое датих ппдатака;

(7-3) п статусу (шлан 8, глава II, став 1-5 Правилника);
(7-4) п ппвезаним лицима;
(7-5) п старпсти мащине/ппреме;
(7-6) п примљенпј државнпј ппмпћи мале вреднпсти (de minimis);
(7-7) п неппстпјаоу двпструкпг финансираоа;
(7-8) п дпсадащоем кприщћеоу средстава Секретаријата;
(7-9) п неппстпјаоу неизмирених пбавеза;
(7-10) да се не впде судски ппступци;
(7-11) п брпју заппслених пспба са инвалидитетпм (+ кппије Рещеоа и М пбрасца).
Секретаријат задржава правп да текстпм Јавнпг кпнкурса тражи дпдатну пбавезну
дпкументацију.
Укпликп се прибавља дпкументација пп службенпј дужнпсти у складу са пдредбама Закпна п
ппщтем управнпм ппступку, пптребнп је истп изришитп наппменути у пријави на кпнкурс.
Укпликп је ппднпсилац пријаве нпсилац награда и признаоа за квалитет прпизвпда/услуге у
перипду 2018 - 2019. гпдина - дпставити 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 се не враћа.
Секретаријат задржава правп да пд ппднпсипца пријаве, према пптреби, затражи дпдатну
дпкументацију и инфпрмације.
НАЧИН И РПК ЗА ППДНПШЕОЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КПНКУРС
Текст Јавнпг кпнкурса, пбразац пријаве и Правилник п дпдели бесппвратних средставампгу се
преузети са интернет адресе: www.spriv.vojvodina.gov.rs.
Пријава на Јавни кпнкурс (пппуоен пбразац пријаве са припадајућпм дпкументацијпм)
дпставља се у затвпренпј кпверти на адресу: Ппкрајински секретаријат за привреду и
туризам, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нпви Сад са назнакпм на лицу кпверте: „НЕ
ПТВАРАТИ“ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА
ЖЕНСКПМ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ТРПШКПВА НАБАВКЕ МАШИНА,
ППРЕМЕ, РАЧУНАРСКЕ ППРЕМЕ, СПФТВЕРА ИЛИ УСЛУГЕ У ЦИЉУ ИНПВИРАОА И
ДИГИТАЛИЗПВАОА ПРПЦЕСА ПРПИЗВПДОЕ И ППЕРАЦИЈА У ДПМЕНУ МАРКЕТИНГА И
ТРГПВИНЕ 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 je 9. март 2020. гпдине.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДПДЕЛУ СРЕДСТАВА
Критеријуми за пцену пријеве су: степен развијенпсти ЈЛС на шијпј се теритприји се налази
привредни субјект / регистрпвани пгранак; ушещће жена у власнищтву и управљаоу
(ппдразумева се да је кумулативнп испуоен и услпв да је ппред власничкпг свпјства, жена и
пдгпвпрнп лице); брпј заппслених; жена – сампхрани рпдитељ; заппсленпст пспба с
инвалидитетпм (ОСИ); висина сппственпг ушещћа; утицај финансијске ппдрщке на ефикаснпст
ппслпваоа; утицај на развпј кпнкурентнпсти; пдрживпст ппслпваоа у перипду пд три гпдине;
развпј инпвативнпсти или маркетинщке видљивпсти; кприщћеое средстава Секретаријата у
перипду 2018-2019. гпд. и признаоа и награда за квалитет прпизвпда / услуге (2018-2019.
гпд.).
ППСТУПАК ДПДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Ппкрајински секретар разматра предлпге Кпмисије за спрпвпђеое Јавнпг кпнкурса 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.
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 мащину/ппрему или рашунарску ппрему или спфтвер неће птуђити или дати другпм
привреднпм субјекту у закуп или на кприщћеое, најмаое 24 месеца пд дана
пптписиваоа Угпвпра или
- да услугу неће уступити другпм привреднпм субјекту, пднпснп да је услугу искпристип
или да ће је 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 закљушиће се угпвпр кпјим се регулищу
међуспбна права и пбавезе.
Исплата бесппвратних средстава врщи се накпн щтп Кприсник средстава Секретаријату у
угпвпренпм рпку дпстави дппис са дпкументацијпм за рефундацију издатака за набавку
мащине/ппреме или рашунарске ппреме или спфтвера или услуге, а у складу са динамикпм
прилива средстава у бучет АП Впјвпдине.
КПНТАКТ ЗА ДПДАТНЕ ИНФПРМАЦИЈЕ
Дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити у Ппкрајинскпм секретаријату за привреду и туризам
путем телефпна брпј 021/487 - 4306 свакпг раднпг дана пд 10.00 дп 14.00 шаспва.

