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Образац пријаве попуњава се искључиво на рачунару. Пријаве у којима је образац пријаве попуњен 

руком биће одбачене (Правилник: члан 12, став 1, алинеја 3)  

 

БРОЈ ПРИЈАВЕ 

(попуњава Покрајински секретаријат за привреду и туризам) 
 

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 2022. години 

број: 144–401–6541/2022-02 

Подносилац 

пријаве 

Назив 

(скраћено пословно име) 
 

Седиште 

(место, општина) 
 

Назив и место 

регистроване пословне 
јединице (огранак, 

издвојено место)  

 

Податке о регистрованој пословној јединици (огранку, издвојеном месту) 
попуњава САМО учесник Јавног конкурса који предмет пријаве набавља за 
потребе обављања делатности у рпј  

Изјава: Подносилац пријаве (одговорно лице, односно особа овлашћена за заступање) под пуном 
моралном, материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су подаци наведени у обрасцу 
пријаве тачни и истовремено се обавезује да ће у случају потребе пружити на увид сва званична 
документа којима се то потврђује 

Одговорно лице /  

особа овлашћена  
за заступање 

Име и презиме  

Функција  

Потпис  

Датум пријаве  

 



 

1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ 

Пуно пословно име  

Адреса –  

седиште 

улица и број  

пошт. бр. и место   

(општина – град)  

Матични број (МБ)  

Порески идент. број (ПИБ)  

Претежна 

делатност 

Шифра   

Назив  

Датум оснивања   

Разврставање привредног субјекта 

(микро, мало или предузетник) 
 

Рачун код Управе за трезор 

(ако имате отворен рачун код УТ) 
 

ЈБКЈС (везано за рачун код УТ)  

Телефон позивни бр. и број  

Електронска пошта (@)  

Интернет адреса – www  

Одговорно 
лице 

име и презиме  

функција  

број телефона  

имејл адреса  

Особа за  
контакт 

име и презиме  

функција  

број телефона  

имејл адреса  

 



 

 

ПОДАЦИ О РПЈ (ОГРАНКУ / ИЗДВОЈЕНОМ МЕСТУ ПОСЛОВАЊА) 

Овај део попуњава САМО подносилац пријаве који предмет пријаве набавља за потребе обављања 
делатности у регистрованом огранку или издвојеном месту пословања које се налази у АП 
Војводини 

Назив регистроване пословне 
јединице (огранка / издвојеног 
места пословања) 

 

Адреса 

улица и број  

пошт. бр. и место   

(општина - град)  

Делатност 

Шифра  

Назив  

Датум оснивања рпј (огранка / 
издвојеног места пословања) 

 

Телефон позивни бр. и број  

Електронска пошта (@)  

Интернет адреса – www  

Заступник  
огранка /  
издвојеног  
места  

пословања 

име и презиме  

функција  

број телефона  

имејл адреса  

 



 

2. ПОСЛОВНИ ПРОФИЛ 

А 
Микро и мало 

привредно друштво 

ЗАСТУПЉЕНОСТ ЖЕНА у власничкој структури 

je од 51% до 100% 

(заокружити одговарајуће) 

ДА  

НЕ 

Б Предузетник 
ЖЕНА предузетница  
(заокружити одговарајуће) 

ДА  

НЕ 

 

Број запослених на дан: 
(Из евиденције ЦРОСО) 

 12. 9. 2022. 12.8.2022. 12. 7. 2022. 12. 6. 2022. 

    

Планирани број новозапослених лица 2022-2023. године уколико се 
одобри субвенција (уписати број) 

 

 

*ПРАВИЛНИК о одређивању послова који се сматрају старим и уметничким занатима, 

односно пословима домаће радиности, начину сертификовања истих и вођењу посебне 
евиденције издатих сертификата („Сл. гл. РС“, бр. 56/2012) 
Послови које обављам(о) у оквиру 
регистроване делатности разврстани 
су у *Правилнику као:  
(обележити одговарајуће – знак ) 

1. СТАРИ ЗАНАТИ (глава II)   

2. УМЕТНИЧКИ ЗАНАТИ (глава III)   

3. ДОМАЋА РАДИНОСТ (глава IV)   

Уписати одговарајући назив СТАРОГ ЗАНАТА / УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА / ПОСЛОВА ДОМАЋЕ 
РАДИНОСТИ и припадајући члан и тачку из *Правилника 

Назив   

Члан и тачка  

 

Производни програм  
(навести и описати до 5 најважнијих производа: ВРСТА ПРОИЗВОДА и њихов НАЧИН ИЗРАДЕ, да 
ли се ради о УНИКАТНИМ ПРЕДМЕТИМА који су ИЗРАЂЕНИ ОД ПРИРОДНИХ МАТЕРИЈАЛА) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да ли сте у надлежном Министарству евидентирани као носилац важећег 
СЕРТИФИКАТА: „ПРОИЗВОД СТАРОГ ЗАНАТА“ / „ПРОИЗВОД УМЕТНИЧКОГ 
ЗАНАТА“ / „ПРОИЗВОД ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ“? (заокружити одговарајуће) 

ДА 

НЕ 

Награде и признања за постигнут квалитет производа у периоду 2020-2022. година –  

година, назив и давалац награде (приложити одговарајући доказ – копију документа) 
 

 



 

3. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ПРИЈАВЕ 

 Пријава за доделу бесповратних средстава: (обележити одговарајућеа – знак ) 

 за набавку ОПРЕМЕ или - од 100.000,00 до 250.000,00 динара 

 за набавку РЕПРОМАТЕРИЈАЛА - од 80.000,00 до 200.000,00 динара 

 Тражени износ (укупна вредност са ПДВ) (у динарима)  

 

 Назив ОПРЕМЕ или РЕПРОМАТЕРИЈАЛА Ком Износ 

1    

2    

3    

4    

5    

 

Детаљан опис и намена опреме или репроматеријала  

(назив, врста, карактеристике, произвођач / добављач, земља порекла и др. година производње) 

 

 



 

Планирани циљеви и очекивани резултати  
(Описати са одговарајућим квалитативним и квантитативним показатељима) 
Утицај субвенције на повећање обима производње, одрживост пословања у периоду од три 
године, утицај субвенције на развој старих и уметничких заната у АПВ, утицај на добробит за 
друштво / локалну средину 

 

 



 

 

Прилози 
Напомена 1: по потреби додати нове редове или избрисати сувишне редове 

Напомена 2: документа на страном језику морају бити преведена на српски језик 

 

ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТА (сачинити преглед свих релевантних финансијских докумената који 
се прилажу уз конкурсну пријаву) 

Р.бр. Датум 
ОПИС (Назив и број документа – нпр. понуда, предрачун, 
предуговор и сл; Врста и количина робе)  

Износ 

(у динарима) 

    

    

    

Уколико се на предрачунима и др. налазе и артикли који нису предмет пријаве, ОБАВЕЗНО 
ОБЕЛЕЖИТИ РЕДОВЕ са изабраним артиклима;  
 

 

 

СЕРТИФИКАТ: „ПРОИЗВОД СТАРОГ ЗАНАТА“, „ПРОИЗВОД УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА“ или 
„ПРОИЗВОД ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ“ (унети податке из Евиденције (Регистра) издатих 
сертификата у области старих и уметничких заната и послова домаће радиности – приложити 
копије важећих сертификата)  

Р.бр. ОПИС (Назив и број сертифика) 

  

  

  

Важећи СЕРТИФИКАТ надлежног Министарства којим се потврђује да су један или више производа 
сертификовани као „ПРОИЗВОД СТАРОГ ЗАНАТА“, „ПРОИЗВОД УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА“ или 

„ПРОИЗВОД ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ“ и да је подносилац пријаве у ЕВИДЕНЦИЈИ ИЗДАТИХ 
СЕРТИФИКАТА регистрован као НОСИЛАЦ СЕРТИФИКАТА 

 

 

НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА ЗА ПОСТИГНУТ КВАЛИТЕТ ПРОИЗВОДА (2020-2022. година)  

(сачинити преглед уверења, диплома, плакета и сл – по редоследу добијања – приложити копије) 

Р.бр. Година ОПИС (Назив и давалац награде или признања) 

   

   

 



 

 Л И С Т А   Д О К У М Е Н А Т А  

Р. бр. Н А З И В ДА/НЕ 

1 Попуњен и потписан образац пријаве на Јавни конкурс  

2 Извод о регистрацији (регистрованим подацима) привредног субјекта из 
АПР, не старији од 13.8.2022. године (оригинал или фотокопија оверена код 
надлежног органа за оверу);  

 

3 Уверењe Пореске управе МФ РС о измирењу доспелих обавеза јавних 
прихода (порези и доприноси), не старије од 13.8.2022. године (оригинал или 
фотокопија оверена код надлежног органа за оверу или издато у 
електронском облику са дигиталним потписом) 

 

4 Уверења Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО) о броју 
запослених лица на дан:  

-12. 9. 2022. године  

- 12.8. 2022. године  

-12. 7. 2022. године  

-12. 6. 2022. године  

5 Документација према врсти предмета набавке: 
(1) ОПРЕМА: предрачун или понуда добављача или предуговор са продавцем 
(оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за оверу) не старије 
од 12.9.2022. године са датумом у току трајања Јавног конкурса; 

 

(2) РЕПРОМАТЕРИЈАЛ: предрачун или понуда добављача или предуговор са 
продавцем (оригинал или фотокопија оверена код надлежног органа за 
оверу) не старије од 12.9.2022. године са датумом у току трајања Јавног 
конкурса; 

 

6 Изјавe: 

(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;  

(6-10) о тачности и веродостојности датих података;  

ВАЖЕЋИ СЕРТИФИКАТ (фотокопија) „ПРОИЗВОД СТАРОГ ЗАНАТА“, „ПРОИЗВОД 
УМЕТНИЧКОГ ЗАНАТА“ или „ПРОИЗВОД ДОМАЋЕ РАДИНОСТИ“ 

 

Доказ о добијеним наградама и признањима за постигнут квалитет производа 
остварен у периоду 2020-2022. година (копије докумената)  

Превод са овером судског тумача за документа на страном језику  

 



 

 

ИЗЈАВА О ПРИКУПЉАЊУ ПОДАТАКА којом потврђујем да сам упознат/а са одредбама Закона о 
општем управном поступку („Сл. гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018), члан 103, по којима је орган дужан 
да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање. 

Обележити 

одговарајуће 

(знак ) 

 

ја доле потписани/а, САГЛАСАН/НА САМ да лично прикупљам све 
податке о којима се води службена евиденција, а који су неопходни 
за одлучивање по Јавном конкурсу  

 

Ја доле потписани/а, НИСАМ САГЛАСАН/НА да лично прикупљам све 
податке о којима се води службена евиденција, а који су неопходни 
за одлучивање по Јавном конкурсу  

Напомена: Уколико се не обележи један од понуђених одговора пријава ће се одбацити 

Одговорно лице / 

особа овлашћена 

за заступање 

Име и презиме  

Функција  

Потпис   

 

 


