
На основу члана 11. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2020. 
годину (''Службени лист АПВ'', број: 54/2019, 12/20,19/20,22/20 и 25/20), члана 43. Покрајинске 
скупштинске одлуке о покрајинској управи (''Службени лист АПВ'', број: 37/2014, 54/2014, 37/2016, 
29/2017 и  24/2019.) и члана 6. Правилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима 
за допринос развоју социјалне eкономије АП Војводине. за субвенционисање трошкова набавке 
машина, опреме и репроматеријала у 2020. години („Службени лист АПВ”, бр. 1/2020), Покрајински 
секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), р а с п и с у ј е  

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ  СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ 

СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ 

                

ЦИЉ 

Циљ доделе бесповратних средстава је подршка развоју социјалне економије на територији АП 
Војводине кроз финансијску подршку привредним друштвима и предузетницима који запошљавају 
лица или која претежно послују са лицима којима је потребна помоћ и подршка ради савладавања 
социјалних, материјалних и животних тешкоћа или која послују са установама, привредним друштвима 
или организацијама које су усмерене ка организовању, стационирању или пружању подршке таквим 
лицима.   

Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de minimis државне помоћи. 

      НАМЕНА СРЕДСТАВА 

Средства се одобравају по принципу рефундације, а намењена су за субвенционисање издатака за 
набавку машина/опреме и/или репроматеријала у 2020. години и то: 

(а) која су купљена, испоручена и исплаћена у целости у периоду од 12. априла 2019. године, до 
дана расписивања конкурса, или 

(б) која ће бити купљена, испоручена и исплаћена у целости најкасније у року од 30 дана од дана 
доношења Одлуке о додели бесповратних средстава. 

    ВИСИНА УКУПНИХ СРЕДСТАВА И ИЗНОС СРЕДСТАВА ПРЕМА НАМЕНИ 

Секретаријат додељује бесповратнa средства у укупном износу од 6.373.000,00 динара, од тога 
3.000.000,00 динара за капиталне субвенције и 3.373.000,00 динара за текуће субвенције. 

Износ средстава за доделу утврђује се: 

- за предмет набавке из намене средстава под (а) – на основу достављеног рачуна-отпремнице 
или уговора-отпремнице са добављачем/продавцем и извода рачуна из банке о плаћању истог, 
или  

- за предмет набавке из намене средстава под (б) – на основу приложеног предрачуна или понуде 
или (пред) уговора са добављачем/продавцем. 

Бесповратна средства се одобравају у висини до 50% од фактурне (куповне) вредности без ПДВ-a и без 
зависних трошкова набавке, услуга инсталације, обуке за коришћење и сл. 

Износ одобрених средстава, уз услов из претходног става, може бити: 

а) за набавку машина или опреме од 300.000,00 динара до 1.500.000,00 динара; 

б) за набавку репроматеријала од 200.000,00 динара до 700.000,00 динара.  

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава. 

         ПРАВО  И  УСЛОВИ УЧЕШЋА НА JAВНОМ КОНКУРСУ 

Право и услови учешћа на Јавном конкурсу дефинисани су Правилником о додели бесповратних 
средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2020. 
години (у даљем тексту: Правилник).  

Правилник се преузима са интернет странице Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / 
Јавни позиви). 

 



 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА И ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

Потребна документација, критеријуми за доделу бесповратних средстава, начин доношења Одлуке о 
додели бесповратних средстава и друга питања од значaја за Јавни конкурс уређени су Правилником.  

      НАЧИН И РОК ЗА  ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ КОНКУРС 

Пријава на Јавни конкурс (попуњен образац пријаве са припадајућом документацијом) доставља се у 
затвореној коверти на адресу: Покрајински секретаријат за привреду и туризам, Булевар Михајла 
Пупина 16, 21000 Нови Сад са назнаком на лицу коверте: „НЕ ОТВАРАТИ“ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ 
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ СУБЈЕКТИМА ЗА ДОПРИНОС 
РАЗВОЈУ СОЦИЈАЛНЕ EКОНОМИЈЕ АП ВОЈВОДИНЕ У 2020. ГОДИНИ поштом или лично предајом 
Писарници покрајинских органа управе, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, радним даном од 9:00 
до 14:00 сати. 

Рок за подношење пријава је 6. јул 2020. године.   

КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

Додатне информације могу се добити у Покрајинском секретаријату за привреду и туризам путем 
телефона број 021/487 - 4250 и 021/487 - 4801 сваког радног дана од 10.00 до 14.00 часова. 

 


