
 

 
 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
 

Покрајински секретаријат за привреду,  
запошљавање и равноправност полова 
 

Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад 
Т: +381 21 487 46 10 F: +381 21 557 001 
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 БРОЈ: 133-401-1217-3/2014-03   
 

ДАТУМ: 26.6.2014. 

На основу  Конкурса  за доделу  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 , који је расписао Покрајински 
секретаријат за привреду, запошљавање и равноправност полова, 

објављеног  25.04.2014. године у листу «Дневник»  и записника - предлога 
Комисије, Покрајински секретар ,   д о н о с и 

  
 

О Д Л У К У 

 
О додели средстава за субвенције приватним предузетницима   за  

финансирање пројеката  у циљу развоја и ревитализације послова који се 
сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће 
радиности , следећим корисницима: 

 
Ред. 
број 

Назив корисника срестава Место Назив пројекта одобрен 
износ 

 капиталне субвенције    

1 
ТКАЧ ЗСП Зрењанин 'Набавка опреме'' 100000.00 

2 Драган Месарош ПР 
Ковачка радионица 
ковано гвожђе Месарош 
Бечеј Бечеј 

'Набавка механичког ковачког 
чекића'' 180000.00 

3 

Хајналка Бодроги ПР 
Угоститељско занатска 
радња SHOMA Палић Палић  

'Инвестиционо улагање у 
опрему ради развоја процеса 
производње трансилванијског 
колача у фирми Shoma'' 200000.00 

4 СЗР за производњу 
плетених корпи ''Мићић'' Нови Сланкамен 

'Плетени производи безбедни 
по здравље нас и Вас'' 100000.00 

5 

СЗР Часовничар ''Зоки'' Нови Сад 
'Набавка опреме ради брже и 
квалитетније услуге'' 100000.00 

6 

СЗТР ''Панонски рибар'' Оџаци 
'Набавка машине за 
производњу канапа'' 270000.00 

7 ДОО Пословност - ЛД за 
производњу, трговину и 
услуге Нови Сад 

Сремска 
Каменица 

'Осавремењавање и уштеда у 
трошковима производње'' 100000.00 

8 

СЗР ''Бомбоница'' Чуруг 
'Набавка машине за 
паковање'' 270000.00 



9 

Иконописна радионица 
Сандра Станковић Кикинда 'Из руку чувара традиције'' 150000.00 

10 СЗ Свећарска радња 
Еремић Бешка 'Набавка опреме'' 300000.00 

11 СЗР за производњу 
осталих производа од 
дрвета плуте, сламе и 
прућа корпар Нови Бечеј 'Машина за цепање врбе'' 300000.00 

12 'Мануфактура'' ручна 
израда сапуна Сента 

'Набавка материјала за рад 
радионице'' 130000.00 

13 

'Bell - impex'' ДОО за 
производњу промет и 
услуге Мали Иђош 

'Куповина алата за ковање и 
куповина сировина за израду 
кованих раоника и резервних 
делова'' 300000.00 

14 

ЗТР ''Пегаз'' Рума 
'Слаткиши наше младости - 
традиција која траје'' 150000.00 

15 

'Чамци ранг'' занатска 
радња Бачки Моноштор 

'Набавка циркона са 
трансмисијом за сакупљање 
пиљевине и фрејзера за 
обраду дрвета'' 150000.00 

16 

''Celtis 025’’ Сомбор ''Набавка опреме'' 200000.00 
17 

Содара ''Зенсода'' Сента  

'Куповина нових боца као 
технолошка основа за даљи 
развој'' 290000.00 

18 ЗР за израду и оправку 
гудачких инструмената, 
уметничко стваралаштво 
и друге уметничке 
делатности ''Крумес'' Панчево 

'Набавка опреме за израду 
виолина, виола, виолончела и 
контрабаса'' 200000.00 

19 

Бомбоџија ''Добак'' Сента 

'Набавка машина за 
пресовање бомбона са 
калупом'' 280000.00 

20 Студио за уметничко 
стваралаштво 
''Беатренд'' Сента 

'Набавка опреме за теренски 
рад на манифестацијама'' 130000.00 

21 

Чишћење објеката ''Алф 
- Пет'' Сента  

'Набавка репроматеријала за 
формирање нових или обнову 
старих цигланих стаза и 
старинских фуруна'' 100000.00 

 

УКУПНО:   4000000.00 
 
 
 
 
     
   Текуће субвенције    

1 

СЗР Python Ерика Фичор 
предузетник Суботица Суботица 

'Набавка квалитетне коже за 
ручно утискивање 
традиционалне орнаментике у 
предмете од коже'' 130000.00 



2 Угоститељско занатско 
трговинска радња 
Лесковачки мерак 
Небојша Стојановић ПР 
Рума Рума 

'Лесковачка традиција - 
симбол здраве и квалитетне 
хране'' хране 100000.00 

3 

СЗР ''Игуана'' Нови Сад 

'Подршка набавци 
производног материјала - 
галантеријске говеђе коже'' 120000.00 

4 СЗР ''Шешири и капе 
Ковач'' Нови Сад 'Куповина репроматеријала'' 140000.00 

5 

СЗР ''Althea N'' Беочин 'Набавка репроматеријала'' 100000.00 
6 

ЗР за израду и поправку 
музичких инструмената 
''Славуј'' Кузмин 

'Комплетирање производње 
жичаних инстумената 
производњом жица за исте'' 100000.00 

7 СЗР Штампарија - 
Кнежевић Инђија 'Набавка репроматеријала'' 280000.00 

8 

ЗР Мирослав Јулијан 
Сороћко Беркасово 

''Набавка производног 
репроматеријала за ћурчијски 
занат'' 100000.00 

9 

Удружење ''Омладински 
покрет Србије'' Нови Сад 

'Обука младих старим 
занатима - сарачко седларски 
и ручна израда уникатне 
обуће'' 230000.00 

 УКУПНО:   1.300.000,0
0 

 
 

 
 

 
На основу ове Одлуке,  Покрајински секретаријат за привреду, 

запошљавање и равноправност полова, као давалац средстава ће закључити 

уговоре о додели средстава са корисницима средстава, ако су корисници 
сагласни са одобреним износом. У случају да корисник не прихвата 

додељена средства у обавези је да о томе обавести надлежни Секретаријат, 
у року од 8 дана од дана објављивања одлуке. 

 
 
                                                                

 
 

 
 
 

                                           ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР 
                                                         Мирослав Васин 

 
 


