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На основу члана 43. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист АПВ“, бр.
37/2014, 54/2014 – др. oдлука, 37/2016, 29/2017, 24/2019 и 66/2020) и члана 11 Покрајинске
скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2021. годину („Сл. лист АПВ“, бр. 66/2020 и
27/2021- ребаланс), и члана 5. Правилника о додели бесповратних средстава за
субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и
ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима
домаће радиности у 2021. години („Сл. лист АПВ“, бр. 7/2021), Покрајински секретаријат за
привреду и туризам расписује
ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА, МИКРО И
МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА КОЈИ СЕ
СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ
РАДИНОСТИ У 2021. ГОДИНИ
ЦИЉ
Покрајински секретаријат за привреду и туризам (у даљем тексту: Секретаријат) додељује
бесповратна средстава ради унапређења и очувања процеса производње на начин који не
угрожава традиционалну технологију карактеристичну за уметнички или стари занат или посао
домаће радиности, у циљу повећања конкурентности, односно укупног развоја предузетништва
у Аутономној покрајини Војводини.
Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава представља основ за добијање de minimis
државне помоћи.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства су намењена као подршка пословима који се сматрају старим и уметничким
занатима, односно пословима домаће радиности на основу Правилника о одређивању послова
који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће радиности, начину
сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата („Сл. гласник РС“, бр.
56/2012).
У том смислу традиционални занат означава вештину, нарочито ручног рада, као и професију
која подразумева целокупан процес израде уникатних производа и пружања услуга, а које су
засноване на традиционалним знањима и технологијама, употребом природних материјала у
процесу производње, уз коришћење претежно једноставних алата.
Средства су намењена за набавку опреме или репроматеријала.
Под набавком опреме подразумева се производна опрема и опрема укључена у производни
процес. Опрема која је предмет субвенције мора бити у складу са делатношћу привредног
субјекта и намењена за професионалну употребу.
Под набавком репроматеријала подразумева се набавка сировина и полупрерађевина које
треба прерадити или дорадити до коначног производа, који мора бити у складу са делатношћу
привредног субјекта.

Средства се не могу користити за набавку: уградне опреме (клима уређаји, вентилатори,
алармни системи, системи за видео надзор, лифтови, котлови и др.) и инсталације (водоводна,
канализациона, електрична, вентилациона, грејна, гасна, телефонска, кабловска, интернет и
сл.); намештаја (дрвени, пластични, метални, тапацирани и др.) и опремање простора
(дрвенарија, браварија, венецијанери, тракасте завесе, теписи, преграде, зидне и подне облоге
и сл.); расвете, светлеће, рекламне и друге табле (натписи, дисплеји, панои и сл.);
презентационе, електронске, биротехничке, аудио-визуелне и сличне опреме (пројектори,
опрема за превођење, фискалне касе, телефонски и факс апарати, ТВ, музички уређаји, звучници
и др.); додатне опреме, резервних делова, инвентара, опреме за заштиту на раду и др.
Бесповратна средства, која се додељују, не могу се користити за: изнајмљивање и лизинг
опреме; промет између повезаних лица; трошкове превоза и испоруке; трошкове увоза, царине,
шпедиције; плаћање путем компензације; трошкове банкарске провизије и банкарске
гаранције; трошкове репарације и реконструкције опреме; трошкове сервисирања и гаранције;
трошкове обуке.
ВИСИНА СРЕДСТАВА
Секретаријат додељује средства у износу од 5.000.000,00 динара, од којих 2.500.000,00 текуће
субвенције и 2.500.000,00 капиталне субвенције.
Средства се одобравају за субвенционисање трошкова набавке опреме или репроматеријала
на основу предрачуна, понуде или предуговора не старији од дана објављивања Јавног
конкурса, са датумом у току трајања Јавног конкурса (само за једну намену).
Субвенционисани износ се одобрава:
(1) за опрему у висини од најмање 100.000,00 динара до највише 250.000,00 динара;
(2) за репроматеријал у висини од најмање 80.000,00 динара до највише 200.000,00
динара.
Средства се одобравају у висини до 100% од фактурне (куповне) вредности са ПДВ-ом.
Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Право да конкуришу имају привредна друштва и предузетници чија је делатност стари и
уметнички занати, односно послови домаће радиности на основу Правилника о одређивању
послова који се сматрају старим и уметничким занатима, односно пословима домаће
радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне евиденције издатих сертификата
(„Сл. гласник РС“, бр. 56/2012), са седиштем или регистрованом пословном јединицом (огранак,
издвојено место) на територији Аутономне покрајине Војводине, који су уписани у регистар
Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР):
1) најкасније до 31. децембра 2019. године (имају активан статус) и
2) разврстана на микро или мала правна лица.
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ КОНКУРСУ
Учесник на Јавном конкурсу подноси пријаву под следећим условима:
1) да је измирио доспеле обавезе јавних прихода;
2) да у периоду од три месеца пре датума објављивања Јавног конкурса није смањивао
број запослених лица за више од 10% (на дан 07.07.2021. године, у односу на дан
07.04.2021. године);
3) да у било ком периоду у току три узастопне фискалне године закључно са даном
доношења одлуке о додели бесповратних средстава није примио дозвољену де
минимис државну помоћ чија би висина заједно са траженим средствима прекорачила
износ од 23.000.000,00 динара;
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4) да за исте намене у претходној или текућој години није примио бесповратна средства
која потичу из јавних средстава по неком другом програму државне помоћи или из
других извора финансирања.
Учесник на Јавном конкурсу може поднети само једну пријаву за једну намену (опрема или
репроматеријал).
ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ПОДНОСИ НА ЈАВНИ КОНКУРС
Учесник на Јавном конкурсу подноси:
1. Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс (преузима се са интернет
презентације Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви);
2. Извод о регистрацији (регистрованим подацима) привредног субјекта из АПР, не старији
од 7.6.2021. године - 30 дана од датума објављивања Јавног конкурса (оригинал или
фотокопија оверена код надлежног органа за оверу);
3. Уверења (оригинали или фотокопије оверене код надлежног органа за оверу или издата
у електронском облику са дигиталним потписом) не старија од 7.6.2021. године - 30 дана
од дана објављивања Јавног конкурса :
(3-1) Пореске управе да је измирио доспеле обавезе јавних прихода (порезе и
доприносе) и
(3-2) надлежне локалне Пореске управе / администрације да је измирио обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода;
4. Уверења Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) о броју
запослених лица – на дан објављивања Јавног конкурса, као и истог датума у претходна
три месеца (на дан: 07.07.2021. године; 07.06.2021. године; 07.05.2021. године;
07.04.2021. године.);
5. Предрачун или понуда добављача или предуговор са продавцем опреме или
репроматеријала (оригинал или оверена фотокопија) (не старији од дана објављивања
Јавног конкурса 7.7.2021. године, са датумом у току трајања Јавног конкурса);
6. Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, у
прилогу пријавног обрасца (преузети на интернет презентацији Секретаријата):
(6-1) о прихватању услова Јавног конкурса;
(6-2) о сагласности за коришћење датих података;
(6-3) о статусу (члан 7, глава II Правилника);
(6-4) о повезаним лицима;
(6-5) о примљеној државној помоћи мале вредности (de minimis);
(6-6) о непостојању двоструког финансирања;
(6-7) о досадашњем коришћењу средстава Секретаријата;
(6-8) о непостојању неизмирених обавеза;
(6-9) да се не воде судски поступци.
Уколико је учесник на Јавном конкурсу носилац награда и признања за квалитет производа у
периоду 2018-2021. година – доставити копије докумената којима се то доказује.
Уколико је предмет набавке половна опрема (не старија од 5 година), учесник је дужан да
достави процену вредности, сачињену од стране овлашћеног судског вештака.
Уколико су један или више производа учесника на Јавном конкурсу сертификовани од стране
министарства надлежног за послове привреде као „производ старог заната“, „производ
уметничког заната“ или „производ домаће радиности“, доставити фотокопију сертификата
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којим се потврђује да је исти у Евиденцији издатих сертификата регистрован као носилац
сертификата.
Уколико се прилажу документа на страном језику доставити и превод на српски језик са овером
судског тумача.
Документација поднета на Јавни конкурс се не враћа.
Уколико се прибавља документација по службеној дужности у складу са одредбама Закона о
општем управном поступку, потребно је исто изричито напоменути у пријави на конкурс.
Секретаријат задржава право да од учесника на Јавном конкурсу, према потреби, затражи
додатну документацију и информације.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРИЈАВА
Критеријуми за доделу средстава дефинисани су чланом 13, Правилника о додели средстава за
субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и
ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима
домаће радиности у 2021. години.
ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА
Поступак доделе средстава дефинисан је чланом 11, Правилника о додели средстава за
субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и
ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима
домаће радиности у 2021. години.
НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
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 „ПРИЈАВА НА ЈАВНИ
КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИКА,
МИКРО И МАЛИХ ПРАВНИХ ЛИЦА ОД ИНТЕРЕСА ЗА РАЗВОЈ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ПОСЛОВА
КОЈИ СЕ СМАТРАЈУ УМЕТНИЧКИМ И СТАРИМ ЗАНАТИМА, ОДНОСНО ПОСЛОВИМА ДОМАЋЕ
РАДИНОСТИ У 2021. ГОДИНИ“ поштом или лично предајом писарници покрајинских органа
управе (на наведену адресу) у времену од 900 до 1400 часова.
Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 22.07.2021. године.
КОНТАКТ ЗА ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Додатне информације се могу добити путем телефона 021/ 487 – 4668 или 0800/021027 сваког
радног дана, од 1000 до 1400 часовa.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР
ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

др Ненад Иванишевић
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