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На основу чл. 16, 24 и 38. Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи („Сл. лист 

АПВ”, бр. 37/14, 54/14 ‒ др. Одлука, 37/16 и 29/2017), у вези са Законом о улагањима („Сл. 

гласник РС”, бр. 89/15 и 95/2018), члана 7. Покрајинске скупштинске одлуке о оснивању 

Развојне агенције Војводине д.о.о. Нови Сад („Сл. лист АПВ”, бр. 10/17), Уредбом о правилима 

за доделу државне помоћи ("Сл. гласник РС", бр. 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013, 97/2013 

и 119/2014) и Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из  Буџетског 

фонда за спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ”, 

бр. 42/17), покрајински секретар за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну 

самоуправу доноси 

 

ПРАВИЛНИК 

О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА 

ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ  

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Средства из Буџетског фонда, на основу члана 8. Одлуке о образовању Буџетског фонда за 

спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Службени лист АПВ”, 

бр. 26/17), додељују се путем јавног конкурса за доделу бесповратних средстава (у даљем 

тексту: Конкурс) за чију је реализацију задужен Покрајински секретаријат за регионални развој, 

међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу (у даљем тексту: Секретаријат), у складу са 

Покрајинском уредбом о условима и начину доделе средстава из  Буџетског фонда за 

спровођење мера развојне политике Аутономне покрајине Војводине („Сл. лист АПВ”, бр. 

42/17) (у даљем тексту: Уредба). 

Правилником о додели бесповратних средстава привредним друштвима за куповину опреме (у 

даљем тексту: Правилник) прописују се намена бесповратних средстава, корисници, обавезна 

документација, поступак додељивања, поступање с непотпуним пријавама, критеријуми за 



доделу, закључивање уговора, обавезе корисника, праћење и контрола, као и друга питања 

значајна за реализацију. 

Појмови 

Члан 2. 

Изрази употребљени у Правилнику имају следећа значења: 

1) Опрема јесу машине, односно средства за производњу и обраду која морају бити нова, 

намењена за професионалну употребу и у складу са природом делатности привредног друштва 

неопходна за реализацију инвестиционог пројекта. Опремом се у смислу овог Правилника 

сматра и производна линија коју чине више функционално недељивих машина, самосталних 

машина које заједнички чине јединствен производни процес, као и специјализовани алати и  

делови специјализованих машина; 

2) Инвестициони пројекат јесте пројекат који се реализује на територији јединице локалне 

самоуправе из АП Војводине, који подразумева набавку нове опреме, у циљу започињања, 

унапређења или повећања обима производње, а са чијом реализацијом није започето пре 

објављивања јавног позива; 

3) Подносилац пријаве јесте привредно друштво регистровано у складу са прописима 

Републике Србије који мора имати место регистрације, односно регистровану пословну 

јединицу на територији јединице локалне самоуправе из АП Војводине, при чему и место 

реализације инвестиционог пројекта мора бити на територији јединице локалне самоуправе из 

АП Војводине; 

4) Корисник средстава јесте подносилац пријаве коме су одобрена бесповратна средства; 

5) Образац пријаве јесте саставни део обавезне документације у ком су наведени сви кључни 

подаци везани за реализацију инвестиционог пројекта на основу којих се испитује испуњеност 

формалних услова и оцењује пријава; 

6) Степен развијености јединице локалне самоуправе у којој се реализује инвестициони 

пројекат, односно разврставање јединица локалне самоуправе према степену развијености, 

јесте степен утврђен прописима којима се уређује јединствена листа развијености јединица 

локалне самоуправе важећим на дан подношења пријаве за доделу средстава1; 

7) Период набавке опреме  јесте период одређен Уговором о додели бесповратних средстава 

(у даљем тексту: Уговор), који не може бити дужи од годину дана од дана подношења пријаве 

за доделу бесповратних средстава;   

                                                           

1 У складу са Уредбом о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 
2014.годину („Службени гласник РС, број 104/2014) 

 



8) Период обавезног коришћења опреме јесте период одређен Уговором који не може бити 

краћи од 3 (три) године од дана уписа залоге у корист Секретаријата и у ком Корисник опрему 

не сме отуђити, оптеретити, на други начин њом располагати нити је експлоатисати супротно 

њеној намени и природи делатности, као ни смањивати број запослених у односу на број 

запослених у тренутку објаве Конкурса.  

 

Оправдани трошкови 

Члан 3. 

Оправдани трошкови јесу трошкови за куповину опреме неопходне за реализацију 

инвестиционог пројекта, односно за почетак, унапређење или повећање обима производње. 

Као оправдани трошкови признају се трошкови настали почев од дана објаве Конкурса, у нето 

износу исказаном на обрасцу пријаве и профактури/предрачуну/предуговору, који чине 

саставни део Пријаве, у износима прописаним овим Правилником и у складу са прописима 

којима се уређују правила за доделу државне помоћи2.  

 

II ВИСИНА СРЕДСТАВА И ПРАВО НА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА 

Члан 4. 

Кориснику се додељују бесповратна средства у висини од 2.000.000,00 динара до 8.000.000,00 

динара.  

Максималан износ бесповратних средстава који може бити одобрен једном Подносиоцу 

пријаве износи до 50% нето вредности опреме која је предмет Пријаве. 

Нето вредност опреме не сме да буде мања од 4.000.000,00 динара без урачунатог ПДВ-а, 

зависних трошкова набавке, трошкова монтаже, пуштања у рад, трошкова обуке за 

коришћење, трошкова царињења и осталих зависних трошкова. 

 

Члан 5. 

Опрема за чију куповину се средства додељују мора бити нова. 

Подносилац пријаве може поднети само једну Пријаву по Конкурсу. 

 

 

 

 

 

                                                           

2 Уредба о правилима за доделу државне помоћи (Сл. гласник 13/2010, 100/2011, 91/2012, 37/2013 и 119/2014) 



Право на учешће у поступку доделе бесповратних средстава 

Члан 6. 

Право на учешће у поступку доделе бесповратних средстава имају привредна друштва која су у 

2017. години остварила пословне приходе у висини до 800.000.000,00 динара3 и која се пре 

почетка реализације инвестиционог пројекта пријаве за доделу бесповратних средстава на 

начин и под условима предвиђеним прописима којима се уређују правила за доделу државне 

помоћи, овим Правилником, односно Конкурсом. 

Подносилац пријаве је дужан да за реализацију инвестиционог пројекта обезбеди учешће од 

најмање 25% оправданих трошкова из сопствених средстава или из других извора који не 

садрже државну помоћ.  

 

Изузимање од права на доделу бесповратних средстава 

Члан 7. 

Од права на доделу бесповратних средстава изузимају се следећа привредна друштва: 

1. која су у тешкоћама, у смислу прописа којима се уређују правила за доделу државне 

помоћи;  

2. над којима је покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или 

ликвидација, у складу с прописима којим се уређују стечај и ликвидација; 

3. која имају доспеле, а неизмирене порезе и доприносе као и обавезе по основу 

изворних локалних прихода; 

4. код којих је број запослених смањен у просеку за 10% и више током 12 месеци пре 

подношења Пријаве;  

5. у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе 

имају учешће у власништву; 

6. која су у обавези повраћаја недозвољене државне помоћи; 

7. са којима је због неиспуњења обавеза био раскинут уговор о додели средстава из 

буџета Аутономне покрајине Војводине; 

8. против којих се води парнични, односно кривични поступак по основу раније 

остварених подстицаја, субвенција и кредита; 

9. која обављају делатност у секторима: 

• Челика, угља, синтетичких влакана, 

• Примарне пољопривредне производње, 

• Игара на срећу,  

                                                           

3 Збирно, у складу са чл. 2а-2д Уредбе о правилима за доделу државне помоћи 



▪ Услужне делатности (маркетиншке, консултантске, рачуноводствене, 

услуге истраживања тржишта) 

• Саобраћаја и транспорта 

• Производња и продаја оружја и војне опреме 

• Производња нафте и нафтних деривата 

• Трговине 

 

Привредна друштва којима се могу доделити бесповратна средства  и услови за доделу 

Члан 8. 

Бесповратна средства се могу доделити Подносиоцу пријаве који испуњава критеријуме и 

услове утврђене Уредбом, Конкурсом и Правилником, и то: 

1. да у периоду обавезног коришћења опреме исту користи у складу са њеном наменом, 

на начин и под условима дефинисаним Уговором; 

2. да не смањује постојећи број запослених у периоду обавезног коришћења опреме у 

односу на број запослених у тренутку подношења пријаве.  

 

Рок за набавку опреме и период обавезног коришћења опреме 

Члан 9. 

Рок за набавку опреме јесте период одређен Уговором који не може бити дужи од годину дана 

од дана подношења пријаве на Конкурс.  

Период обавезног коришћења опреме јесте период одређен Уговором који не може бити 

краћи од 3 (три) године од дана уписа залоге у корист Секретаријата. 

 У периоду обавезног коришћења опреме Корисник опрему не сме отуђити, оптеретити, на 

други начин њом располагати нити је експлоатисати супротно њеној намени и природи 

делатности као ни смањивати број запослених у односу на број запослених у тренутку 

подношења Пријаве. 

 Критеријуми за анализу инвестиционих пројеката 

Члан 10. 

Критеријуми за анализу инвестиционих пројеката су: 

1. степен развијености јединице локалне самоуправе у којој се реализује инвестициони 

пројекат; 

2. извозни потенцијали;  

3. врста опреме; 

4. нето вредност опреме; 

5. потенцијал за повећање броја запослених у наредне 4 године; 



6. порекло опреме;  

7. добављачи у земљи и иностранству;  

8. улагања у људске ресурсе; 

9. финансијско-тржишна оцена инвестиционог пројекта. 

 

III ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

Комисија 

Члан 11. 

Пре почетка поступка доделе бесповратних средстава секретар Секретаријата формира 

Комисију за доделу бесповратних средстава за куповину опреме (у даљем тексту: Комисија). 

Комисија има председника и четири члана са заменицима.  

По један члан Комисије морају бити дипломирани правник и дипломирани економиста.  

Одлуку о именовању чланова Комисије доноси секретар решењем.  

Задужења Комисије су: 

1. припрема Конкурса и Правилника са пратећом документацијом; 

2. пријем и евиденција пристиглих пријава; 

3. провера формалне исправности пристигле документације; 

4. оцењивање инвестиционих пројеката и израда листе квалификованих пријава; 

5. припрема одлуке о додели бесповратних средстава; 

6. припрема Уговора. 

Јавни конкурс 

Члан 12. 

Додела бесповратних средстава спроводи се путем јавног конкурса. 

Конкурс се објављује у „Службеном листу Аутономне покрајине Војводине”, у једном од јавних 

гласила које покрива целу територију Аутономне покрајине Војводине, на интернет страници 

Секретаријата, као и на интернет страници Развојне агенције Војводине (у даљем тексту: 

Агенција).  

Јавни конкурс нарочито садржи:  

1. назив и седиште органа који га објављује;  

2. назив аката на основу којих се спроводи Конкурс; 

3. назив и седиште органа коме се достављају пријаве;  

4. укупан износ бесповратних средстава која се додељују Конкурсом; 

5. трајање Конкурса;  

6. адресу на којој се могу добити обавештења у вези са учествовањем у поступку доделе 

бесповратних средстава и податке о лицу за контакт;  



7. образац пријаве;  

8. списак документације коју је потребно доставити уз Пријаву на Конкурс; 

9. друге информације од значаја и интереса за Подносиоце пријаве. 

 

Пријава за доделу бесповратних средстава, утврђивање испуњености формалних услова, 

стручна анализа и оцена 

Члан 13. 

Подносилац пријаве подноси Секретаријату пријаву за доделу бесповратних средстава 

искључиво на прописаном обрасцу, на српском језику. 

Пријаве које не буду поднете на прописаном обрасцу неће бити разматране. 

Додатна документација може бити поднета као прилог, уз обавезни прописани образац 

Пријаве. 

На основу Пријаве Комисија врши проверу формалне исправности у смислу достављања 

обавезне документације. За формално исправне пријаве спроводи стручну анализу и оцену и 

израђује листу квалификованих пријава. 

Уколико је пријава непотпуна, у погледу обавезне документације, Комисија ће обавестити 

Подносиоца пријаве писменим путем (електронском поштом) и оставити му рок од највише 8 

дана од дана слања да допуни документацију.  

Ако подносилац уз Пријаву не достави контакт, односно телефон и адресу електронске поште, 

као и ако је документација подносиоца нејасна и неразумљива, Комисија није дужна указивати 

на недостатке већ ће записником констатовати да је пријава подносиоца неквалификована за 

даље поступање.  

Комисија ће одбацити неблаговремене, непотпуне, недозвољене и нејасне пријаве, као и 

пријаве које нису поднете на прописаном обрасцу. 

 

Пријава и обавезна документација 

Члан 14. 

Обавезна документација која се подноси на Конкурс:  

1. Пријава на прописаном обрасцу, уредно попуњена, са припадајућим изјавама које су 

саставни део Пријаве (Изјава 1 и Изјава 2); 

2. Финансијски извештаји регистровани код Агенције за привредне регистре (у даљем 

тексту: АПР) за претходне две године пословања4 и консолидоване финансијске 

                                                           

4 Уколико послују краће од 2 године, финансијски извештаји се односе на период у коме су пословали 



извештаје ако је подносилац у обавези израде консолидованог финансијског извештаја, 

као и аналитичка картица групе рачуна 20 и групе рачуна 40 на дан 31.12.2018. године 

(оригинал или копија); 

3. Извод о регистрацији из Регистра привредних субјеката код АПР-а (оригинал или 

копија); 

4. Потврда АПР-а или надлежног Привредног суда да против привредног субјекта није 

покренут претходни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација у складу 

с прописима којима се уређују стечај и ликвидација (оригинал или оверена копија);  

5. Уверење Пореске управе Републике Србије о измирењу обавеза по основу пореза и 

доприноса (оригинал); 

6. Уверење надлежног органа ЈЛС о измирењу обавеза према локалној пореској 

администрацији (оригинал); 

7. Уверење МУП-а по месту пребивалишта законских и осталих заступника привредног 

друштва да нису правноснажно осуђивани за кривична дела против привреде, 

имовине, недозвољене трговине и против службене дужности (оригинал);  

8. Уверење издато од месно надлежног Основног суда да се против законских и осталих 

заступника у привредном друштву не води кривични поступак (оригинал);  

9. Уверење издато од Основног суда месно надлежног по седишту привредног друштва да 

привредно друштво није осуђивано за кривично дело извршено у обављању привредне 

делатности (оригинал); 

10. Уверење издато од Привредног суда надлежног по седишту привредног друштва, да 

привредно друштво није осуђивано за учињен привредни преступ у обављању  

привредне делатности (оригинал); 

11. Изводи из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се утврђује број 

запослених и врста радног ангажовања у тренутку подношења пријаве, за период од 12 

месеци пре подношења пријаве - https://portal.croso.gov.rs/. 

 

Документација која се подноси за страног држављанина мора бити оверена у складу с 

прописима државе у којој је издата. 

Комисија може тражити и подношење друге документације. 

Даном подношења пријаве на Конкурс сматра се дан пријема пријаве на писарницу 

Покрајинске владе АП Војводине.  

Ако је пријава послата обичном пошиљком путем поште, сматра се да је дан пријема пријаве 

датум пријема пријаве на писарници Покрајинске владе АП Војводине.  

https://portal.croso.gov.rs/
https://portal.croso.gov.rs/


Ако је пријава послата препорученом пошиљком, даном пријема сматра се дан слања пријаве 

препорученом пошиљком. 

 

Одлука о додели бесповратних средстава 

Члан 15. 

Приликом доношења одлуке о додели бесповратних средстава Секретаријат узима у обзир и 

препоруку Скупштине Агенције. 

Одлука о додели бесповратних средстава објављује се на интернет страници Секретаријата. 

 

IV УГОВОР, НАЧИН ИСПЛАТЕ БЕСОПВРАТНИХ СРЕДСТАВА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 16.  

На основу одлуке о додели бесповратних средстава, Секретаријат закључује Уговор којим се 

уређују међусобна права и обавезе.  

Уговор садржи предмет, висину и рок за куповину и пуштање у рад опреме, период обавезног 

коришћења опреме, износ и начин исплате бесповратних средстава, као и информације о 

средствима обезбеђења, обавези извештавања, контроли извршења уговорних обавеза, 

раскиду Уговора, решавању спорова и друга питања значајна за реализацију Уговора.  

Саставни део Уговора јесте Пријава. 

Секретаријат може да раскине Уговор, у свакој фази извршења, ако утврди да Корисник 

средстава не испуњава обавезе предвиђене Уговором.  

Средства обезбеђења 

Члан 17. 

Корисник средстава дужан је да приложи банкарску гаранцију издату од пословне банке која је 

регистрована на територији Републике Србије, односно банкарску гаранцију стране пословне 

банке за коју је конфирмацију извршила домаћа пословна банка, безусловну и плативу на први 

позив у корист Секретаријата са роком важности од 1 године од дана закључења уговора. 

Поред банкарске гаранције, Корисник средстава је дужан да приложи две регистроване и 

потписане бланко соло менице са потписаним меничним овлашћењем у циљу наплате 

законске затезне камате, у складу са прописом који утврђује висину стопе законске камате.  

Након куповине опреме Корисник средстава је у обавези да осигура опрему код осигуравајућег 

друштва од последица лома, пожара, поплаве и крађе, као и да полису винкулира у корист 

Секретаријата за време трајања периода обавезног коришћења опреме.

Након извршене контроле од стране Секретаријата, Корисник средстава је дужан да закључи 

уговор о залози са Секретаријатом и на основу њега упише залогу првог заложног реда у корист 



Секретаријата у Регистар заложног права, као и да сноси трошкове уписа. Након уписа 

заложног права, Секретаријат ће на захтев Корисника извршити поврат банкарске гаранције. 

У случају да Корисник средстава не достави банкарску гаранцију до дана потписивања Уговора, 

односно до рока предвиђеног Уговором, Уговор неће произвести правно дејство.  

У случају неиспуњења уговорних обавеза Секретаријат може да наплати средства до висине 

износа исплаћених средстава, као и прописану законску затезну камату.  

 

V КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

Члан 18. 

Одмах након куповине опреме, Корисник средстава је дужан да Секретаријату достави: 

1. доказе о вредности  опреме: уговори о купопродаји, фактуре добављача, копија 

гарантног листа, изводи банке; 

2. доказ о евиденцији у пословним књигама корисника: картице добављача, картице 

основних средстава, бруто биланс корисника; 

3. полису осигурања, потврду о винкулацију и потврду о плаћању прве рате премије. 

 

Члан 19. 

Након уписа залоге, Корисник је дужан да путем Агенције једном годишње, у периоду 

обавезног коришћења опреме, извештава Секретаријат на обрасцу Извештаја који прописује 

Агенција.  

Извештај нарочито садржи:  

1. доказе о плаћеној премији осигурања;  

2. информације о кретању броја запослених у претходном периоду, на основу података 

којима располаже Централни регистар обавезног социјалног осигурања; 

3. информације о променама статуса код Корисника у вези са евиденцијом коју води АПР  

(промена адреса, правне форме, места обављања делатности, статусне промене, 

промена величине правног лица, промена законског и других заступника, стечај, 

ликвидација, итд). 

Секретаријат може у току трајања уговорне обавезе да наложи ванредну контролу и захтева 

извештај о контроли од Агенције. 

Секретаријат може, у сваком тренутку у току трајања уговорне обавезе да изврши контролу и 

самостално, путем радног тела које ће секретар својим решењем именовати. 

 

 

 




