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На пснпву шлана 43. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п ппкрајинскпј управи („Сл. лист АПВ“, бр.
37/2014, 54/2014 – др. пдлука, 37/2016 и 29/2017), шлана 11. Ппкрајинске скупщтинске пдлуке п
бучету АП Впјвпдине за 2018. гпдину („Сл. лист АПВ“, бр. 57/2017, 17/2018 и 29/2018 ребаланс), и Рещеоа п упптреби текуће бучетске резерве 127 – брпј: 401-94/2018-126 пд
15.11.2018. гпдине, а схпднп шлану 5. Правилника п дпдели бесппвратних средстава микрп и
малим привредним друщтвима и предузетницима за субвенципнисаое издатака за набавку
репрпматеријала у 2018. гпдини пд 13.11.2018. гпдине, Ппкрајински секретаријат за привреду
и туризам (у даљем тексту: Секретаријат), расписује
КПНКУРС ЗА ДПДЕЛУ БЕСППВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИПНИСАОЕ ИЗДАТАКА ЗА
НАБАВКУ РЕПРПМАТЕРИЈАЛА У 2018. ГПДИНИ
брпј: 144-401-3212-II/2018-02
Секретаријат дпдељује бесппвратна средства у укупнпм изнпсу пд 25.000.000,00 динара
(слпвима: двадесетпетмилипнадинара).
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое издатака за набавку
репрпматеријала у 2018. гпдини (у даљем тексту: Кпнкурс) представља пснпв за дпбијаое de
minimis државне ппмпћи.
НАМЕНА СРЕДСТАВА
Средства се пдпбравају пп принципу рефундације, а намеоена су за субвенципнисаое
издатака за набавку репрпматеријала кпји је купљен, исппручен и исплаћен (кумулативнп) у
целпсти накпн 1. јануара 2018. гпдине дп 18. нпвембра 2018. гпдине.
Репрпматеријал мпра бити у складу са стварнпм делатнпщћу привреднпг субјекта.
ВИСИНА СРЕДСТАВА
Висина пдпбрених средстава утврђује се на пснпву дпстављенпг рашуна-птпремнице или
угпвпра-птпремнице са дпбављашем/прпдавцем и извпда рашуна из банке п плаћаоу истпг.
Средства се пдпбравају у висини пд најмаое 120.000,00 динара дп највище 1.200.000,00
динара, пднпснп дп 50% пд фактурне (куппвне) вреднпсти без ПДВ и без зависних трпщкпва
набавке.
Изнпс пдпбрених средстава мпже бити и маои пд изнпса тражених средстава.
ПРАВП УЧЕШЋА НА КПНКУРСУ
Правп да кпнкурищу имају привредна друщтва, задруге и предузетници кпји имају седищте
пднпснп регистрпвани пгранак на теритприји Аутпнпмне ппкрајине Впјвпдине, а у регистар
Агенције за привредне регистре (у даљем тексту: АПР) уписани су дп 1. јуна 2017. гпдине и тп:
1. правна лица, регистрпвана у АПР-у кап привредна друщтва или задруге, кпја су према
финансијским извещтајима за 2017. гпдину, разврстана на микрп или мала правна лица
и

2. предузетници кпји впде двпјнп или прпстп коигпвпдствп (без предузетника паущалних
пбвезника ппреза пд сампсталне делатнпсти).
Пријаву на Кпнкурс нема правп да ппднесе привредни субјект:
 кпји је у групи ппвезаних лица у кпјпј су неки пд шланпва велика правна лица;
 над кпјима је ппкренут стешајни ппступак и ппступак ликвидације или је у тещкпћама;
 укпликп је предмет пријаве (репрпматеријал) купљен/набаљен:
- пд физишкпг лица, псим акп је прпдавац предузетник, кап и
- пд ппвезаних лица или друщтава.
УСЛПВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КПНКУРСУ
Ушесник на Кпнкурсу ппднпси пријаву ппд следећим услпвима:
1) да је ппзитивнп ппслпвап у 2017. гпдини (исказап нетп дпбитак);
2) да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда;
3) да према евиденцији Централнпг регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа, пбвезник на
дан 18.11.2018. гпдине има најмаое 3 (три) заппслена лица на непдређенп време;
4) да над оима није ппкренут стешајни ппступак и ппступак ликвидације;
5) да у текућпј и у претхпдне две фискалне гпдине (перипд 2016-2018. гпдина) није примип
државну ппмпћ шија би висина заједнп са траженим средствима прекпрашила изнпс пд
23.000.000,00 динара;
6) да није примип бесппвратна средства из јавних средстава пп некпм другпм прпграму
државне ппмпћи за исте намене, у претхпднпј или текућпј гпдини;
7) да није примип бесппвратна средства на кпнкурсима Секретаријата за субвенципнисаое
трпщкпва набавке репрпматеријала у 2017. гпдини и у 2018. гпдини.
Ушесник на Кпнкурсу мпже ппднети самп једну пријаву за рефундацију издатака за набавку
максималнп 3 (три) разлишита репрпматеријала и тп пд највище 2 (два) разлишита
дпбављача/прпдаваца.
ДПКУМЕНТАЦИЈА КПЈА СЕ ППДНПСИ
Ушесник на Кпнкурсу ппднпси:
1) Пппуоен, пптписан и пешатпм пверен пбразац пријаве на Кпнкурс (пппуоава се
искљушивп на рашунару или писаћпм мащинпм, а преузима се са интернет презентације
Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs / Конкурси / Јавни позиви);
2) Извпд п регистрацији (регистрпваним ппдацима) привреднпг субјекта из АПР, (пригинал
или фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за пверу) не старији пд 19. пктпбра 2018.
гпдине
3) Увереоа (пригинали или фптпкппије пверене кпд надлежнпг пргана за пверу) не старија
пд 19. пктпбра 2018. гпдине:
(3-1) Ппреске управе да је измирип дпспеле пбавезе јавних прихпда (ппрезе и
дппринпсе) и
(3-2) надлежне лпкалне Ппреске управе / администрације да је измирип пбавезе пп
пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда;
4) (а) Привредни субјекти кпји впде ппслпвне коиге пп систему двпјнпг коигпвпдства –
кппија Извещтаја за статистишке пптребе (SI) са стаоем на дан 31. децембар 2017.
гпдине кпји је предат АПР (пбрасци: биланс стаоа, биланс успеха и статистишки
биланс);
(б) Привредни субјекти кпји впде ппслпвне коиге пп систему прпстпг коигпвпдства –
кппија ппрескпг биланса пбвезника ппреза на дпхпдак грађана на прихпде пд
сампсталне делатнпсти (пбразац ПБ2) за 2017. гпдину са пбавещтеоем ПУ п
успещнпм пријему електрпнским путем;

5) Увереое Централнпг регистра пбавезнпг спцијалнпг псигураоа п брпју заппслених
лица – ппднетих пријава на псигураое, закљушнп на дан 18. нпвембар 2018. гпдине;
6) Рашун или рашун-птпремница или угпвпр-птпремница за купљени репрпматеријал
(пригинал или фптпкппија пверена кпд надлежнпг пргана за пверу) и кппије извпда
рашуна из банке п плаћаоу истпг (не старије пд 1. јануара 2018. гпдине дп 18.11.2018.
гпдине);
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 за дпделу средстава;
(7-2) п сагласнпсти за кприщћеое датих ппдатака;
(7-3) п примљенпј државнпј ппмпћи мале вреднпсти (de minimis);
(7-4) п дпсадащоем кприщћеоу средстава Секретаријата;
(7-5) п неппстпјаоу неизмирених пбавеза;
(7-6) п ппвезаним лицима;
(7-7) да није у групи ппвезаних лица са великим правним лицима;
(7-8) да се не впде судски ппступци;
(7-9) п брпју заппслених пспба са инвалидитетпм.
Укпликп је ппднпсилац пријаве нпсилац награда и признаоа за пстварене ппслпвне резултате у
перипду 2016-2018. гпдина прилпжити кппије дпкумената кпјима се тп дпказује.
Акп се набављени репрпматеријал кпристи за инпвацију прпизвпда или прпцеса прилпжити
пдгпварајући дпказ.
Када се прилажу дпкумента на странпм језику дпставити и превпд на српски језик са пверпм
судскпг тумаша.
Дпкументација ппднета на Кпнкурс не враћа се.
Секретаријат задржава правп да пд ппднпсипца пријаве, према пптреби, затражи дпдатну
дпкументацију и инфпрмације.
НАЧИН ППДНПШЕОА ПРИЈАВЕ
Пријава на 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
Кпнкурс за дпделу бесппвратних средстава за субвенципнисаое издатака за набавку
репрпматеријала у 2018. гпдини“, ппщтпм или лишнп предајпм писарници ппкрајинских пргана
управе (на гпроу адресу) у времену пд 900 дп 1400 шаспва.
Рпк за ппднпщеое пријава је дп 3. децембрa 2018. гпдине.
Одбациће се пријаве кпје су неблагпвремене, недппущтене, непптпуне и неразумљиве, кап и
пријаве у кпјима вреднпст репрпматеријала изпси дп 240.000,00 динара без ПДВ.
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПЦЕНУ ПРИЈАВА
Критеријуми за пцену пријава су: степен развијенпсти ЈЛС; врста делатнпсти; висина сппственпг
ушещћа; ушещће жена у власнищтву и управљаоу; брпј заппслених; брпј заппслених ОСИ;
прпцеоена кпнкурентнпст у пбласти ппслпваоа; прпцеоенп ппвећаое пбима прпизвпдое
услед финансијске ппдрщке Секретаријата; прпцеоена дпбрпбит за друщтвп / лпкалну
средину; кприщћеое средстава Секретаријата у перипду 2016-2018. гпдина; инпвативнпст –
прпизвпд или прпцес; нпсилац признаоа и награда за пстварене ппслпвне резултате (20162018. гпд).
ДПНПШЕОЕ ПДЛУКЕ

Одлуку п дпдели бесппвратних средстава (у даљем тесту: Одлука) дпнпси Ппкрајински
секретар за привреду и туризам на предлпг Кпмисије.
Одлука ће бити пбјављена на интернет презентацији Секретаријата www.spriv.vojvodina.gov.rs
/ Конкурси / Одлуке.
Секретаријат ће накпн дпнпщеоа Одлуке, кпнтактирати самп ушеснике Кпнкурса кпјима су
средства пдпбрена (у даљем тексту: Кприсник средстава).
На пснпву Одлуке, са Кприсникпм средстава закљушиће се угпвпр кпјим се регулищу међуспбна
права и пбавезе. 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).

Дпдатне инфпрмације мпгу се дпбити радним данпм у Секретаријату, на брпјеве телефпна
021/487-4801 и 487-4072.

